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 علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر السيد  صاحـب املعالـي  

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 و�ر�اتھ، السالم عليكم ورحمة هللا 

معاليكم   إ��  أرفع  أن  بخصوص�سر�ي  والبيئة  العامة  املرافق  �جنة  املرسوم   تقر�ر 

بتعديل �عض أح�ام املراسيم بقوان�ن �شأن تنظيم   ٢٠٢٢) لسنة  ٣٢بقانون رقم (

 . املبا�ي والتخطيط العمرا�ي وتقسيم األرا��ي املعدة للتعم�� والتطو�ر

 بالنظر والتوجيھ باتخاذ الالزم لعرضھ ع�� ا�جلس املوقر. التكرم  برجاء 

 والتقدیر،وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة  

علي حسن علي   د د. حمم          

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة 

 المرفقات: 
 تنفیذي.الملخص  ال -
 .تقریر اللجنة .۱
 والمذكرة اإلیضاحیة. المرسوم بقانون .۲
 .والقانونیةرأي لجنة الشؤون التشریعیة   .۳
 لمستشار القانوني للجنةمذكرة رأي ا .٤

 .للموادمتضمنة جدول مقارنة  
 قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاتھ. .٥
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1د   6ف  /خ تص ل  019الرقــــم:   

    م2023يناير   10التاريـخ: 

 احملرتم   الدكتور حممد علي حسن علي  سعادة  

 املرافق العامة والبيئة رئيس جلنة  

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهللا 

ــق لكـــــــم ن ــم (رفـــــ ــوم بقـــــــانون رقـــــ ــديل بعـــــــض  2022) لســـــــنة 32املرســـــ بتعـــــ

أحكـــــــــام املراســـــــــيم بقـــــــــوانني بشـــــــــأن تنظـــــــــيم املبـــــــــاني والتخطـــــــــيط العمرانـــــــــي 

 وتقسيم األرايض املعدة للتعمري والتطوير.

ــم   رأيكـــــ
ً
ــمنا ــأنه متضـــــ ــر بشـــــ ــداد تقريـــــ ــته، وإعـــــ ــته ودراســـــ ــاء مناقشـــــ برجـــــ

 ه.لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ

 وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهللا  

 علي بن صاحل الصاحل   

 رئيس جملس الشورى



 ١ 

.

ص تقرير م
َّ
جلنة املرافق العامة والبيئة لخ

 عنوان املوضوع
بتعدیل بعض أحكام المراسیم بقوانین  ۲۰۲۲) لسنة ۳۲المرسوم بقانون رقم (

للتعمیر   المعدة  األراضي  وتقسیم  العمراني  والتخطیط  المباني  تنظیم  بشأن 
 والتطویر. 

الفصل التشریعي السادس.  –دور االنعقاد العادي األول  -م ۲۰۲۳ینایر  ۱۰ اإلحالة إىل اللجنة

الفصل التشریعي السادس.  –دور االنعقاد العادي األول  -م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱ انتهاء اللجنة من املناقشة 

 )۱( عدد االجتماعات

 ) مواد ٦دیباجة + ( ة املوضوعبني

 املوضوع مضمون

بتعدیل وزاري، ترتب علیھ   ۲۰۲۲لسنة  )  ۲٥إن صدور المرسوم الملكي رقم (
إعادة ھیكلة بعض الوزارات عبر فصلھا، على نحو ما ھو مبین بالتقریر. ولذا 
لتحدید  البحث  محل  بقانون  المرسوم  صدور  إلى  ملحة  الحاجة  باتت  فقد 
االختصاصات بین الوزارات المذكورة، ولكي یتمكن كل وزیر من مباشرة مھامھ 

 رتھ، دون تداخل في االختصاصات بین الوزارات.واإلشراف على شؤون وزا

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية 
مخالفة   بقانونعدم  الدستور،    المرسوم  وأحكام  الناحیتین لمبادئ  من  وسالمتھ 

 الدستوریة والقانونیة.

 املوقرة رأي احلكومة

مشروع القانون یھدف لتمكین كل وزیر   أشارت المذكرة المرفقة بالمرسوم بقانون إلى أن
فیھا تطبیقا رمن مباشرة مھامھ واإلشراف على وزا العامة للحكومة  تھ وتنفیذ السیاسة 

الملكي رقم (  /أ) ٤۸للمادة ( أنھ وتبًعا لصدور المرسوم  الدستور، حیث  ) للسنة  ۲٥من 
لھا، ومن رات عبر فصاوزاري، فقد ترتب على ذلك ھیكلة عدد من الوز  بتعدیلم  ۲۰۲۲

تلك الوزارات وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني والتي فصلت إلى  
ثالث وزارات بحیث أصبحت شؤون األشغال في وزارة خاصة بھا، وشؤون البلدیات  
تتم  ولكي  لذلك  ونظًرا  اإلسكان،  مع  دمجت  العمراني  والتخطیط  الزراعة،  مع  دمجت 

المبا تنظیم  قانون  من  كل  (قراءة  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسنة  ۱۳ني   (۱۹۷۷
بشأن التخطیط العمراني والمرسوم بقانون رقم    ۱۹۹٤) لسنة  ۲والمرسوم بقانون رقم (

بشأن تقسیم األراضي المعدة للتعمیر والتطویر بشكل واضح دون أي    ۱۹۹٤) لسنة  ۳(
 السرعة. ، فإن ذلك یدعو إلى أن یتم تعدیلھا على وجھ وض أو لبسغم

 الموافقة على المرسوم بقانون قرار جملس النواب 

 .الموافقة على المرسوم بقانون توصية اللجنة 
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 م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱التاریخ: 

 ) ۱التقریر رقم: ( 

 خبصوص   تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

٢٠٢٢  لسنة)  ٣٢(   رقم   بقانون   مرسوم

املباني   تنظيم   بشأن  بقوانني املراسيم أحكام  بعض   بتعديل

والتطوير   للتعمري   املعدة   األراضي  وتقسيم  العمراني والتخطيط

 السادس  التشريعي  الفصل  – األولدور االنعقاد العادي 

مقدمة: 

ــتلمت لجنة المرافق العامة والبیئة خطاب  ــاحب المعالي  اس ــید  ص ــالح  الس ــالح الص علي بن ص

ــورى   ایر    ۱۰المؤرخ في    )۱د  ٦ف  /ت  خص ل    ۰۱۹  رقم (رئیس مجلس الشــ ، م۲۰۲۳یـن

۲۰۲۲  لســنة)  ۳۲( رقم  بقانون  المرســوموالذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراســة ومناقشــة  

ــیم  أحـكام  بعض  بتـعدـیل ــیم   العمراني  والتخطیط  المـباني  تنظیم  بشـــــأن  بقوانین  المراســ وتقســ

 ، وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.والتطویر  للتعمیر المعدة األراضي

: إجراءات اللجنة: 
ً
 أوال

ــوم بقانون في  )۱( ــت اللجنة المرس  ۱۱األربعاء الموافق  اجتماعھا الثالث المنعقد یوم  تدارس

 م.۲۰۲۳ینایر  



 ۲ 
 

بھ والتي اشــتملت    اطلعت اللجنة أثناء دراســتھا للمرســوم بقانون على الوثائق المتعلقة )۲(

 على:

 ) (مرفق  المذكرة اإلیضاحیة لھیئة التشریع والرأي القانونينصوص مواد المرسوم بقانون و .أ

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بالمجلس في المرسوم بقانون. (مرفق) .ب

 

 :كل من السادة التالیةمجلس  لحضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة ل )۳(

 هيئة املستشارين القانونيني
 مستشار قانوني.  األستاذ / عبدالرحیم علي عمر 

 باحث قانوني أول.  السید/ علي نادر السلوم
 . العامة مشرف البحوث  منى إبراھیم العید  /السیدة

 باحث قانوني.  اآلنسة/ حوراء علي جمعة
 باحث اقتصادي.  السید/ مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان.  السید/ علي جواد القطـان

 لجنة. أمین سر دانة إبراھیم الشیخ /ةالسید
 خصائي سجل عام. أ عبدالكریم بوجیري اآلنسة/ ھند 

 مساعد.  أمین سر لجنة  اآلنسة/منیرة فرید العباسي

 إدارة العالقات واإلعالم
 أول.  أخصائي إعالم وتواصل  ھالة محمد العیاضيالسیدة/ 

 أخصائي إعالم وتواصل. السیدة/ سماء عبدالجلیل حسن 
 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية  ث
ً
 والقانونية:اني

بقانون لمبادئ وأحكام    انتھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة إلى عدم مخالفة المرسوم 

 الدستور، وسالمتھ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. 



 ۳ 
 

ا: رأي  
ً
 :القانوني  والرأي   التشريع  هيئةثالث

  كل  تمثلت في تمكین   بقانون  المرسوم بأداةالھیئة أن مبررات إصدار مشروع القانون  أفادت  

 للمادة  تطبیقا  فیھا  للحكومة  العامة  السیاسة  وتنفیذ  تھروزا  على  واإلشراف  مھامھ  من مباشرة  وزیر

م بتعدیل  ۲۰۲۲) للسنة  ۲٥رقم (  الملكي  المرسوم  لصدور  اوتبعً   أنھ  الدستور، حیث  من   )أ/٤۸(

وزارة    الوزارات  تلك  ومن،  صلھاف  عبر   ترالوزا  من  عدد  ھیكلة  ذلك  على   ترتب  فقد،  وزاري

  أصبحت   بحیث  وزارات  ثالث  إلى  صلتف  والتي  العمراني  والتخطیط   البلدیات  نؤو وش  األشغال

  العمراني  والتخطیط ،  الزراعة   مع  دمجت   البلدیات  ن ؤو وش،  بھا  خاصة  وزارة  في   األشغال   ن ؤو ش

  بالمرسوم   الصادر  المباني  تنظیم  قانون  من  كل  قراءة  تتم  ولكي  لذلك  اونظرً ،  اإلسكان  مع  دمجت 

  العمراني  التخطیط   بشأن  ۱۹۹٤  لسنة)  ۲(   رقم  بقانون   والمرسوم   ۱۹۷۷  لسنة )  ۱۳(  رقم   بقانون 

  بشكل  والتطویر  للتعمیر   المعدة  األراضي  تقسیم  بشأن  ۱۹۹٤  لسنة)  ۳(   رقم  بقانون  والمرسوم

  ذلك   فإن،  اقانونً   السلیم  النحو   على   القوانین   ھذه  تطبیق  یتم   وأن  لبس   أو  غموض   أي   دون  واضح

 . السرعة وجھ على  تعدیلھا  یتم أن إلى یدعو

ا
ً
 : قرار جملس النواب املوقر:  رابع

الموق   النواب  مجلس  عوافق  دور  ر  من  الخامسة  بجلستھ  المذكور  بقانون  المرسوم  لى 

 م. ۲۰۲۳ینایر   ۱۰ األول من الفصل التشریعي السادس المنعقدة بتاریخاالنعقاد 

 
ً
 : رأي اللجنة: اخامس

  ) رقم  بقانون  المرسوم  اللجنة  لسنة  ۳۲تدارست  المراسیم   ۲۰۲۲)  أحكام  بعض  بتعدیل 

، الذي  والتخطیط العمراني وتقسیم األراضي المعدة للتعمیر والتطویربقوانین بشأن تنظیم المباني  

إل أحكام    ىیھدف  تطبیق  یكتنف  الذي  والغموض  اللبس  رقمإزالة  بقانون  لسنة  ۱۳(   المرسوم   (

بشأن التخطیط العمراني،    ۱۹۹٤) لسنة  ۲ن تنظیم المباني، والمرسوم بقانون رقم (أبش  ۱۹۷۷



 ٤ 
 

  وكذلكبشأن تقسیم األراضي المعدَّة للتعمیر والتطویر،    ۱۹۹٤) لسنة  ۳والمرسوم بقانون رقم ( 

) لسنة  ۲٥تطبیق أحكام ھذه القوانین على النحو السلیم، بعد أن تم صدور المرسوم الملكي رقم (

الذ  ۲۰۲۲ الوزاري  ومنھا    يبالتعدیل  الوزارات عبر فصلھا  إعادة ھیكلة عدد من  ترتب علیھ 

وزارة  ( ي  ثالث وزارات ھ  ىتخطیط العمراني التي فصلت إلوشؤون البلدیات وال  وزارة األشغال

 . ، وزارة شؤون البلدیات والزراعة، وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني)األشغال

استبدلت المادة األولى    عن الدیباجة من ست مواد،  یتألف المرسوم بقانون المذكور فضًال   

  ۱۹۷۷) لسنة  ۱۳بالمرسوم بقانون رقم (    من قانون تنظیم المباني الصادر  )۲۰منھ بنص المادة (

  ۱۹۹٤) لسنة  ۲) من المرسوم بقانون رقم (۱نص المادة (ب   المادة الثانیة  استبدلت، و اجدیدً   انصً 

نصً  العمراني  التخطیط  (اجدیدً آخر    ابشأن  المادة  باستبدال نص  الثالثة  المادة  ) من  ۱، وجاءت 

بشأن تقسیم األراضي المعدة للتعمیر والتطویر، وتناولت    ۱۹۹٤) لسنة  ۳المرسوم بقانون رقم ( 

كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلدیات"، وكلمة    إحالل المادة الرابعة  

المختص بش أینما وردتا في نصوص "الوزیر" محل عبارة "الوزیر  البلدیات"،  المرسوم    ؤون 

وكذلك حلول عبارة "اإلدارة المعنیة" محل عبارة "إدارة المذكور،   ۱۹۹٤) لسنة ۲بقانون رقم (

) المادة  في  الواردة  الطبیعي"  الخامسة ۲التخطیط  المادة  وجاءت  بقانون،  المرسوم  ذات  من   (

المبإحالل   "الوزارة  عبارة  محل  "الوزارة"  في  كلمة  وردت  أینما  البلدیات"  بشؤون  ختصة 

بشأن تقسیم األراضي المعدَّة للتعمیر والتطویر،    ۱۹۹٤) لسنة  ۳نصوص المرسوم بقانون رقم (

وكذلك حلول كلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص بشؤون البلدیات"، وكلمة "للوزیر"  

ي نصوص ذات المرسوم بقانون،  محل عبارة "للوزیر المختص بشؤون البلدیات"، أینما وردتا ف

 ة. بینما جاءت المادة السادسة تنفیذی 

المعروض،   بقانون  المرسوم  نصوص  على  اللجنة  النواب    اطلعت  مجلس  قرار  وعلى 

وعلى رأي لجنة الشؤون    المرسوم بقانون المذكور،  ىالذي جاء بالموافقة عل  ومرفقاتھ، الموقر  

وبعد تداول  ،  ى سالمتھ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةعل  االتشریعیة والقانونیة الذي جاء مؤكدً 

المستشار   برأي  واالستئناس  اللجنة  أعضاء  السعادة  أصحاب  بین  بشأنھ  النظر  وجھات  وتبادل 



 ٥ 
 

مع قرار مجلس النواب    االموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقً   اللجنة إلى  انتھت ،  القانوني 

 الموقر، لألسباب اآلتیة: 

) من الدستور، التي تنص  ۳۸: أن المرسوم بقانون المعروض صدر استناًدا إلى المادة ()أوًال (

  حل فترة في أو  النواب  ومجلس  الشورى مجلس  من  كل انعقاد أدوار بین فیما حدث إذا " على أنھ

  في   یصدر  أن  للملك  جاز  التأخیر،  تحتمل  ال  تدابیر  اتخاذ  في  اإلسراع  یوجب   ما  النواب  مجلس 

  المراسیم  ھذه عرض  ویجب  .للدستور مخالفة تكون أال  على القانون،  قوة لھا تكون   مراسیم شأنھا

  المجلسان  كان  إذا  صدورھا  تاریخ   من  شھر   خالل  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  على

  الفصل   انتھاء  أو  الحل  حالة في  الجدیدین   المجلسین  من   لكل   اجتماع  أول   من   شھر   خالل  أو   قائمین

 وإذا .  بذلك  قرار  إصدار  إلى  حاجة   بغیر  القانون  قوة  من   لھا  كان  ما  زال  تعرض  لم  فإذا  التشریعي،

 ". القانون  قوة من لھا كان ما  كذلك زال المجلسان یقرھا  ولم عرضت

بقانون المرسوم  ھذا  أغسطس  ۲۱(  بتاریخ  ولقد صدر  بمجلس  ،۲۰۲۲)  إیداعھ  الشورى    وتم 
صدوره، ۲۰۲۲  أغسطس )  ۲۸(بتاریخ   تاریخ  من  شھر  خالل  أي  مبررات    ،  فیھ  وتوافرت 

الملك   جاللة  یقدرھا  التي  ورعاهالمعظم  االستعجال  هللا  الظروف  ،  حفظھ  في ظل  یراه  حسبما 
در على وزن المالبسات السیاسیة  جاللتھ القاأن  والمالبسات القائمة في كل حالة على حدة، باعتبار  

أحاطت   التي  الموضوعیة  الظروف  ظل  في  بقانون  المرسوم  إصدار  صاحبت  التي  المختلفة 
فضًال  ھذا  إصداره،  (  وصاحبت  الثالث  الوزارات  تمكین  األشغالعن  شؤون  وزارة  وزارة   ،

شغال وشؤون  المنبثقة من وزارة (األ  البلدیات والزراعة، وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني) 
البلدیات والتخطیط العمراني) من تأدیة واجباتھا وتطبیق القوانین على نحو سلیم وواضح دون  

من ثم  ات المذكورة، و خصوًصا بعد إعادة تشكیل الوزارة وفصل الوزار  ،أي لبس أو غموض 
 ن ھذا المرسوم یكون قد جاء متفقا وأحكام الدستور. إف

 

المذكور صدار  إمبررات    أن:  )اثانیً ( بقانون  حیث   المرسوم  (   إنھ  متوافرة،  یونیو  ۱۳بتاریخ   (

بتعدیل وزاري، ترتب علیھ إعادة ھیكلة    ۲۰۲۲) لسنة  ۲٥المرسوم الملكي رقم (  صدر   ۲۰۲۲
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لذا فقد باتت الحاجة  و   مبین بصدر ھذا التقریر.   و على نحو ما ھبعض الوزارات عبر فصلھا،  

صدور المرسوم بقانون المذكور لتحدید االختصاصات بین الوزارات المذكورة، ولكي    ىملحة إل

الوزارة،    وزارتھ،اإلشراف على شؤون  و   مباشرة مھامھ   یتمكن كل وزیر من اتجاھات  ورسم 

  یقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا   والذيشراف على تنفیذھا باعتباره المسؤول عنھا،  واإل

 . /أ) من الدستور٤۸/ج) و(۳۳ادتین (بنص الم  عمًال 

 

بقانون  :  )اثالثً ( المرسوم  المادة األولى من  المادة (  - المعروض-جاءت  ) من  ۲۰باستبدال نص 

، الخاصة بإصدار مجلس  ۱۹۷۷  ) لسنة ۱۳قانون تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) المذكور، قد تم تعدیلھ  ۲۰المادة (وكان نص    ، ات االشتراطات التنظیمیة للتعمیرالوزراء قرار

(یصدر مجلس الوزراء قرارات باالشتراطات    بحیث   ۱۹۹۳) لسنة  ۱٥بالمرسوم بقانون رقم ( 

ویصدر وزیر اإلسكان قرارات باعتماد الخرائط    التـنظیمیة للتعمیر بمختلف المناطق بالدولة ....

ات بتحدید المعالم العمرانیة الممیزة  كما یصدر وزیر اإلسكان قرار  ... التفصیلیة لمناطق التعمیر

الخاص الطابع  ذات  أو  الدیني  أو  األثري  أو  التاریخي  الطابع  اإلسكان    ...  ذات  وزیر  ویصدر 

االشتراطات التـنظیمیة التي تطبــق على مشروعات اإلسكان التي تـنشؤھا وزارة اإلسكان) ثم تم  

استبدال عبارة "الوزیر المختص بشؤون  ب   ۲۰۰٥) لسنة  ٦ا بالقانون رقم ( تعدیل ھذا النص أیضً 

وأخیالبلدیات اإلسكان"،  "وزیر  بعبارة  بقانون    ًرا"  المرسوم  بمقتضى  النص  ھذا  تعدیل  تم 

 المعروض. 

المرسوم بقانون المعروض وبعده، نجد    ى قبل تعدیلھ بمقتض  المذكور )  ۲۰وبمقارنة نص المادة (

 :  اآلتياقتصر على بقانون نص المادة بمقتضى ھذا المرسوم    ىأن التعدیل الوارد عل

 استبدال كلمة "بالمملكة" بكلمة "بالدولة".  -۱

استبدال عبارة "الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم ویُشار لھ في ھذه المادة بكلمة   -۲

 تص بشؤون البلدیات". الوزیر"، بعبارة "الوزیر المخ 



 ۷ 
 

 استبدال كلمة "الوزیر"، بعبارة "الوزیر المختص بشؤون البلدیات".  -۳

 استبدال عبارة "الوزارة المعنیة بشؤون اإلسكان "، بعبارة "وزارة شؤون البلدیات".  -٤

 

استبدل)ارابعً ( (  ت:  المادة  بنص  المعروض  بقانون  المرسوم  من  الثانیة  المرسوم  )  ۱المادة  من 

) رقم  لسنة  ۲بقانون  التخطیط    ۱۹۹٤)  لتنظی بشأن  العامة  السیاسة  برسم  الخاصة    م العمراني، 

 مؤداه:   انصً  مستوى المملكة  ىوتوجیھ العمران وإعداد خطط وبرامج التنمیة العمرانیة عل

كلمة   "دولة" استبدال  بكلمة  وكذلك  "مملكة"  یصدر  ،  اللذان  والوزیر  "الوزارة  عبارة  استبدال 

بتسمیتھما مرسوم ھما المعنیان بتطبیق أحكام ھذا القانون، بما في ذلك"، بعبارة " وزارة اإلسكان  

بھا". المنوط  الجھة  "الوزارة"  و   ھي  بكلمتي  القانون  ھذا  في  إلیھما  "ویُشار  عبارة  إضافة 

 نھایة المادة. ي فو"الوزیر"، 

 

) من المرسوم  ۱بنص المادة (  -المعروض-لت المادة الثالثة من المرسوم بقانون  داستب   :)ا خامسً (

بمقتضاه    نصا أُضیف   بشأن تقسیم األراضي المعدَّة للتعمیر والتطویر،  ۱۹۹٤) لسنة  ۳بقانون رقم ( 

للكلمات والعبارات التالیة المعانَي المبیَّنةَ    " تكون  الذي كان معموال بھ، العبارات التالیةالنص    ىإل

 قریَن ُكلٍّ منھا، ما لم یقتِض سیاُق النص خالَف ذلك:

 الوزارة: الوزارة التي یصدر بتسمیتھا مرسوم. 

 الوزیر: الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم. 

 من قبل.   كانتكلمة "التقسیم" كما   مع اإلبقاء على تعریف

 

   بإحالل:  -المعروض-تان الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون : جاءت الماد)اسادسً (



 ۸ 
 

 كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلدیات". - 

 وكلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص بشؤون البلدیات".   - 

 العمراني. بشأن التخطیط   ۱۹۹٤) لسنة ۲أینما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (

) من  ۲عبارة "اإلدارة المعنیة" محل عبارة "إدارة التخطیط الطبیعي" الواردة في المادة (إحالل  -
 ذات المرسوم بقانون. 

 إحالل: وكذلك 

 كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلدیات".  -

 البلدیات". كلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص بشؤون  -

 وكلمة "للوزیر" محل عبارة "للوزیر المختص بشؤون البلدیات"،  -

بقانون رقم ( المرسوم  لسنة  ۳أینما وردت في نصوص  ة   ۱۹۹٤)  المعدَّ تقسیم األراضي  بشأن 

 للتعمیر والتطویر. 

ومما تقدم یتبین أن المرسوم بقانون المعروض جاء بإحالل بعض الكلمات والعبارات، حتى تتمكن  

  وزارات المذكورة من تأدیة أعمالھا ومھامھا دون لبس أو تداخل في االختصاصات.ال

بأن والوزیر  تسمیة    علًما  ت،  مرسوم بالوزارة  في  المرونة  التنفیذیة  السلطة  الوزیر    عیین یمنح 

فیما لو تم دمج أو فصل    ، والوزارة المختصة بذلكالمختص بتنفیذ أحكام القوانین محل التعدیل

 .الوزارات أو إعادة تسمیتھا دون حدوث أي إرباك في التطبیق مستقبًال ھذه 

 ومن كل ما تقدم یتبین أن المرسوم بقانون المعروض جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون.

وأخیًرا تود اللجنة أن تشیر إلى أن التصویت على المرسوم بقانون المعروض یكون جملة  

أي نص    على ولیست مادة مادة، وال یجوز التقدم باقتراحات بالتعدیل    ،حدة بالقبول أو الرفضوا

  من نصوصھ، ویصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبیة أعضائھ عمًال بنص المادتین 

 من الالئحة الداخلیة للمجلس. ) ۱۲۳)، ( ۱۲۲(

  



 ۹ 
 

 
ً
 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي ا: سادس

 لنص املادة (
ً

�ل    ) من الالئحة الداخلية �جلس الشورى، اتفقت ال�جنة ع�� اختيار ٣٩إعماال

 من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.   إجالل عیسى بوبشیت  /ةاألستاذ -۱

 . ـًاــ مقرًرا احتیاطی  رضا إبراھیم منفردي /األستاذ -۲

 

 
ً
 توصية اللجنة:  ا:سابع

املناقشات واآلراء   ال�جنة  �� ضوء  إليھ فإن  بقانون املشار  أثناء دراسة املرسوم  ال�ي أبديت 

 : تو��ي باآل�ي 

افقة   ن  بقوان�  املراسيم  أح�ام  �عض  بتعديل  ٢٠٢٢  لسنة)  ٣٢(  رقم  بقانون   رسوماملع��  املو

 والتطو�ر.   للتعم��   املعدة  األرا��ي  وتقسيم  العمرا�ي  والتخطيط  املبا�ي  تنظيم  �شأن

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 
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 م2023 يناير 10التاريخ: 
 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة   

 
 

بقوانين بشأن  المراسيم  بتعديل بعض أحكام    2022( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 .األراضي المعدة للتعمير والتطويروالتخطيط العمراني وتقسيم تنظيم المباني 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق  2023  يناير   10بتاريخ       

 2022( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )  ، نسخة من(1د    6ص ل ت ق/ ف    020م )كتابه رق

األراضي  والتخطيط العمراني وتقسيم  بقوانين بشأن تنظيم المباني  المراسيم  بتعديل بعض أحكام  

والتطوير للتعمير  وإبداء  ،  المعدة  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

   .المرافق العامة والبيئة للجنةالمالحظات عليه 
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  ،ثالثال ها  ـتماعـ اج ة  ـة والقانوني ـدت لجنة الشؤون التشريعي ـقـعم  3202  يناير   01وبتاريخ            

ةرك المذ  على  اطلعت  كماحيث اطلعت على المرسوم بقانون المذكور، وقرار مجلس النواب بشأنه،    

  األول،   القانوني  والباحث  المساعد،  القانوني  والمستشار  ،القانوني   المستشار  قبل  من  المعدة

تعديالت الواردة بموجب  لالبيان حدود  مقارن  جدولواستعرضت   .بشأنه للجنة  القانوني  والباحث

 .2022( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )

 

 

اللجنة        والنقاش    – وانتهت  المداولة  وأحكام  إلى    –بعد  لمبادئ  بقانون  المرسوم  مخالفة  عدم 

 الدستور. 

 

  

 رأي اللجنة:

المراسيم  بتعديل بعض أحكام    2022( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة       

،  األراضي المعدة للتعمير والتطوير والتخطيط العمراني وتقسيم  بقوانين بشأن تنظيم المباني  

  من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                              
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 للجنة القانوني المستشار رأي مذكرة
 لموادلمتضمنة جدول مقارنة 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 مذكرة 

 بالرأي القانوني 
۲۰۲۲) لسنة ۳۲بشأن المرسوم بقانون رقم (  

حكام المراسیم بقوانین بشأن تنظیم المباني أبتعدیل بعض    

 والتخطیط العمراني وتقسیم األراضي المعدة للتعمیر والتطویر 

 

مكونات المرسوم بقانون:  أوالً:  

المذكور فضالً  بقانون  المرسوم  الدیباجة من ست مواد،  یتألف  المادة استبدلت    عن 
من قانون تنظیم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم    )۲۰منھ بنص المادة (األولى  

المرسوم  ) من  ۱نص المادة (ب   المادة الثانیة  استبدلت، وجدیداً   نصاً   ۱۹۷۷) لسنة  ۱۳(  
المادة جدیداً، وجاءت    آخر  بشأن التخطیط العمراني نصاً   ۱۹۹٤) لسنة  ۲بقانون رقم (

بشأن تقسیم    ۱۹۹٤) لسنة  ۳) من المرسوم بقانون رقم (۱باستبدال نص المادة (  الثالثة
كلمة    إحالل  المادة الرابعةجدیداً، وتناولت    ااألراضي المعدة للتعمیر والتطویر نصً 

البلدیات"، وكلمة "الوزیر" محل    شؤونعبارة "الوزارة المختصة بمحل    "الوزارة" 
المرسوم بقانون   البلدیات"، أینما وردتا في نصوص  شؤونعبارة "الوزیر المختص ب 

) المعنیة" محل عبارة المذكور،    ۱۹۹٤) لسنة  ۲رقم  وكذلك حلول عبارة "اإلدارة 
) من ذات المرسوم بقانون، وجاءت ۲"إدارة التخطیط الطبیعي" الواردة في المادة (

الخامسة ب  بإحالل  المادة  المختصة  "الوزارة  عبارة  محل  "الوزارة"   شؤون كلمة 
تقسیم    بشأن  ۱۹۹٤) لسنة  ۳البلدیات" أینما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (

ة للتعمیر والتطویر، وكذلك حلول كلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر    األراضي المعدَّ
  شؤون البلدیات"، وكلمة "للوزیر" محل عبارة "للوزیر المختص ب  شؤون المختص ب

  المادة السادسة البلدیات"، أینما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون، بینما جاءت  
 ة. تنفیذی
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 الھدف من المرسوم بقانون: : ثانیاً 

إل المعروض  بقانون  المرسوم  تطبیق    ىیھدف  یكتنف  الذي  والغموض  اللبس  إزالة 
المرسوم بقانون  بشان تنظیم المباني، و  ۱۹۷۷) لسنة  ۱۳(  المرسوم بقانون رقمأحكام  
) لسنة  ۲رقم  العمراني  ۱۹۹٤)  التخطیط  (بشأن  رقم  بقانون  والمرسوم  لسنة  ۳،   (
تقسیم    ۱۹۹٤ أحكام ھذه  بشأن  تطبیق  یتم  والتطویر، وأن  للتعمیر  ة  المعدَّ األراضي 

  ۲۰۲۲) لسنة  ۲٥بعد أن تم صدور المرسوم الملكي رقم (  ، النحو السلیم  علىالقوانین  
إعادة ھیكلة عدد من الوزارات عبر فصلھا ومنھا   بالتعدیل الوزاري الذى ترتب علیھ

ثالث وزارات   ىالعمراني التي فصلت إلوزارة االشغال وشؤون البلدیات والتخطیط 
وزارة اإلسكان والتخطیط   ،(وزارة االشغال، وزارة شؤون البلدیات والزراعةي  ھ

 .العمراني)

 

  

 الرأي القانوني 
بقانوناالطالع    بعد  المرسوم  (  على نصوص  لسنة  ۳۲رقم  بعض  ۲۰۲۲)  بتعدیل 

األراضي   وتقسیم  العمراني  والتخطیط  المباني  تنظیم  بشأن  بقوانین  المراسیم  أحكام 
والتطویر للتعمیر  ومرفقاتھ،   المعدة  الموقر  النواب  مجلس  قرار  المعروض، وعلى 

وعلى آراء الجھات المعنیة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة الذي جاء 
 اآلتي:  ىعلى سالمتھ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، فإننا نر  اً كدمؤ

ــتناًدا إلى المادة (أوًال  ــتور،  ۳۸: أن المرســوم بقانون المعروض صــدر اس ) من الدس
إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد كل من مجلس الشــورى ومجلس " التي تنص على أنھ

یوجب اإلســــراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما 
التأخیر، جاز للملك أن یصدر في شأنھا مراسیم تكون لھا قوة القانون، على أال تكون  

 مخالفة للدستور.
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ویجب عرض ھذه المراسیم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شھر 
اجتماع لكل من   من تاریخ ـصدروھا إذا كان المجلـسان قائمین أو خالل ـشھر من أول

المجلسین الجدیدین في حالة الحل أو انتھاء الفصل التشریعي، فإذا لم تعرض زال ما 
كان لھا من قوة القانون بغیر حاجة إلى إصــدار قرار بذلك. وإذا عرضــت ولم یقرھا 

  المجلسان زال كذلك ما كان لھا من قوة القانون".
بتاریخ المرسوم صدر  الشورى   وتم  ۲۰۲۲أغسطس  )  ۲۱(  وھذا  بمجلسي  إیداعھ 

أي خالل شھر من تاریخ صدوره، لذا فإنھ    ، ۲۰۲۲  أغسطس)  ۲۸(  والنواب بتاریخ
التي فیھ مبررات االستعجال  الدستور، وتوافرت  جاللة   یقدرھا  جاء مطابًقا ألحكام 

حسبما یراه في ظل الظروف والمالبسات القائمة في كل    -حفظھ هللا ورعاه-الملك  
المختلفة التي   جاللتھ القادر على وزن المالبسات السیاسیةأن  تبار  باع  على حدة،  حالة

أحاطت  التي  الموضوعیة  الظروف  ظل  في  بقانون  المرسوم  إصدار  صاحبت 
الوزارات الثالث (وزارة االشغال، وزارة   عن تمكین   وصاحبت إصداره، ھذا فضالً 

نبثقة من وزارة الم  وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني)  ،شؤون البلدیات والزراعة
من تأدیة واجباتھا وتطبیق القوانین    االشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني)(

 على نحو سلیم وواضح دون أي لبس أو غموض. 

 ) یونیو ۱۳: وتتمثل مبررات اصدار المرسوم بقانون المذكور في أنھ بتاریخ (ثانیاً 
ترتب علیھ    ،بتعدیل وزاري  ۲۰۲۲) لسنة  ۲٥المرسوم الملكي رقم (  صدر   ۲۰۲۲

الوزارات عبر فصلھا بعض  ھیكلة  البلدیات    االشغالومنھا وزارة    ، إعادة  وشؤون 
) ھي  وزارات  ثالث  إلي  فصلت  التي  العمراني  وزارة والتخطیط  االشغال،  وزارة 

  وزارة اإلسكان والتخطیط العمراني) ،شؤون البلدیات والزراعة

ــتور تنص  ۳۳المادة ( ومن حیث أن ــلطاتھ " أنھ على/ج) من الدســ یمارس الملك ســ
ــامنین عن ــأل الوزراء متض ــطة وزرائھ، ولدیھ ُیس ــرة وبواس ــة العامة  مباش ــیاس الس

 للحكومة، وُیسأل كل وزیر عن أعمال وزارتھ".
یتولى كل وزیر اإلشــراف " أنھ على/أ) من الدســتور تنص  ٤۸ومن حیث أن المادة (

ؤونعلى  م اتجاھات وزارتھ  ـش ة العامة للحكومة فیھا، كما یرـس یاـس ، ویقوم بتنفیذ الـس
 الوزارة، ویشرف على تنفیذھا".
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صدور المرسوم بقانون المذكور لتحدید االختصاصات    ىلذا فقد باتت الحاجة ملحة إل
وزارتھ،    شؤونعلى    ولكي یتمكن كل وزیر من اإلشراف  ،بین الوزارات المذكورة

ویقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا، ورسم اتجاھات الوزارة، واالشراف على 
 یقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا.  والذي ،تنفیذھا باعتباره المسؤول عنھا

) من  ۲۰استبدلت المادة األولى من المرسوم بقانون سالف الذكر بنص المادة (  :ثالثاً 
  : ، النص اآلتي۱۹۷۷) لسنة  ۱۳مباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قانون تنظیم ال

ُیصِدر مجلس الوزراء قرارات باالشتراطات التنظیمیة للتعمیر بمختلف المناطق   -"أ
بالمملكة بناًء على عرض الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم وُیشار لھ في ھذه المادة  

 بكلمة "الوزیر".

الوزیر    -ب تطبَّق  ُیصِدر  التي  التعمیر  لمناطق  التفصیلیة  الخرائط  باعتماد  قرارات 
 علیھا االشتراطات التنظیمیة للتعمیر بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء.

ُیصِدر الوزیر قرارات بتحدید المعالم العمرانیة الممیَّزة ذات الطابع التاریخي أو   -ج
یحدد االشتراطات التنظیمیة للتعمیر    األثري أو الدیني أو ذات الطابع الخاص، ولھ أنْ 

 في األراضي المتاخمة لھذه المعالم العمرانیة الممیَّزة.

التي    -د التي تطبَّق على مشروعات اإلسكان  التنظیمیة  الوزیر االشتراطات  ُیصِدر 
 اإلسكان." شؤونتنشئھا الوزارة المعنیة ب

 یتبین اآلتي:   القدیموبالمقارنة بین ھذا النص والنص 

 ستبدال كلمة "المملكة" بكلمة "الدولة".ا-۱

استبدال عبارة "الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم"، بعبارة "الوزیر المختص -۲
 بشؤون البلدیات".

 .استبدال كلمة "الوزیر"، بعبارة، "الوزیر المختص بشؤون البلدیات"-۳

بعبارة  -٤  ،" اإلسكان  بشؤون  المعنیة  "الوزارة  عبارة  شؤون  استبدال  "وزارة 
 البلدیات". 
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) من المرسوم  ۱: استبدلت المادة الثانیة من المرسوم آنف الذكر بنص المادة (رابعاً 
 بشأن التخطیط العمراني، النص اآلتي: ۱۹۹٤) لسنة  ۲بقانون رقم (

مملكة   مناطق  مختلف  على  العمراني  التخطیط  في شأن  القانون  ھذا  أحكام  "تسري 
 البحرین

الوزارة والوزیر اللذان یصدر بتسمیتھما مرسوم ھما المعنیان بتطبیق أحكام وتكون  
ھذا القانون، بما في ذلك رْسم السیاسة العامة لتنظیم وتوجیھ العمران وإعداد خطط 
وبرامج التنمیة العمرانیة على مستوى المملكة والتحقق من تطبیق ھذه الخطط طبقاً  

 ا القانون بكلمتي "الوزارة" و"الوزیر".لھذا القانون، وُیشار إلیھما في ھذ

 : اآلتيوبالمقارنة بین النصین یتبین 

 استبدال كلمة "مملكة" بكلمة " دولة".  -۱
استبدال عبارة "الوزارة والوزیر اللذان یصدر بتسمیتھما مرسوم ھما المعنیان   -۲

بتطبیق أحكام ھذا القانون، بما في ذلك"، بعبارة " وزارة اإلسكان ھي الجھة  
 وط بھا ". المن

إضافة عبارة " وُیشار إلیھما في ھذا القانون بكلمتي "الوزارة" و"الوزیر"، إلى  -۳
 نھایة المادة.

) من ۱لت المادة الثالثة من المرسوم بقانون المعروض بنص المادة (د: استبخامساً 
ة للتعمیر والتطویر،    ۱۹۹٤) لسنة  ۳المرسوم بقانون رقم (  بشأن تقسیم األراضي المعدَّ

 ص اآلتي: الن

نَة قریَن   "في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعانَي المبیَّ
 ُكلٍّ منھا، ما لم یقتِض سیاُق النص خالَف ذلك:

 الوزارة: الوزارة التي یصدر بتسمیتھا مرسوم. 

 الوزیر: الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم. 

) ۲داخل نطاق المناطق المنصوص علیھا في المادة ( التقسیم: كل تجزئة لقطعة أرض  
 من ھذا القانون إلى قطعتین فأكثر بقْصد تعمیرھا أو تطویرھا".
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الذي كان وبالمقارنة بین النص عالیھ الوارد بالمرسوم بقانون المعروض، وبین النص  
ام  "في تطبیق أحك  ينجد أن النص الوارد بالمرسوم بقانون أضاف ما یل  نافذا من قبل،

لم   ما  ُكلٍّ منھا،  قریَن  نَة  المبیَّ المعانَي  التالیة  والعبارات  للكلمات  تكون  القانون،  ھذا 
 یقتِض سیاُق النص خالَف ذلك:

 الوزارة: الوزارة التي یصدر بتسمیتھا مرسوم. 

 الوزیر: الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم".

  ى المعروض قد أضاف عبارة إلاألمر الذي مفاده أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون  
وأبقت   و"الوزیر"،   " "الوزارة  لكلمتي  تعریًفا  النص، وأضافت  تعریف    علىصدر 

 القدیم. في النص  كانتكلمة "التقسیم " كما 

 

 : جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون المعروض، بإحالل:اً سادس

 البلدیات". شؤونكلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة ب 

 البلدیات". شؤونوكلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص ب 

) رقم  بقانون  المرسوم  نصوص  في  وردتا  لسنة  ۲أینما  التخطیط   ۱۹۹٤)    بشأن 
 العمراني.

التخطیط الطبیعي" الواردة في  عبارة "اإلدارة المعنیة" محل عبارة "إدارة  إحالل  - 
 ) من ذات المرسوم بقانون. ۲المادة (

 

 : جاءت المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر بإحالل:سابعاً 

 البلدیات". شؤون كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة ب -

 البلدیات". شؤونكلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص ب -

 البلدیات"، شؤونوكلمة "للوزیر" محل عبارة "للوزیر المختص ب -
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بشأن تقسیم األراضي    ۱۹۹٤) لسنة  ۳أینما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (
ة للتعمیر والتطویر.  المعدَّ

  

 : أما المادة السادسة واألخیرة فجاءت تنفیذیة. ثامناً 

حكام  أ و  ومتفقاً اء في محلھ،  أن المرسوم بقانون المعروض ج   ىما تقدم نر جمیع  ومن  
 والقانون. الدستور 

الصادرة بالمرسوم   الشورى ) من الالئحة الداخلیة لمجلس  ۱۲۲ومن حیث إن المادة (
"ال یجوز التقدم بأیة اقتراحات بالتعدیل    تنص على أنھ  ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥بقانون رقم (

 ) من الدستور" ۳۸في نصوص أي مرسـوم بقانـون صادر طبقاً ألحكام المادة (

بشأن المراسیم بقوانین   تسري) من الالئحة المذكورة على أنھ "۱۲۳كما تنص المادة (
  اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانین المنصوص علیھا في ھذه الالئحة. 

 ویصوت المجلس على ھـذه المراسیم بالموافقة أو بالرفض. 

ویصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبیة أعضاء المجلس، وینشر 
 ھذا القرار في الجریدة الرسمیة".

ویكون   المطروح،  بقانون  المرسوم  على  تعدیالت  أي  ادخال  یجوز  ال  فانھ  لذلك 
 ، نداًء باالسم. التصویت علیھ بالقبول أو الرفض

 

 بناء علیھ 
۲۰۲۲) لسنة ۳۲بقانون رقم (  الموافقة على المرسوم  ىنر   

 بتعدیل بعض أحكام المراسیم بقوانین بشأن تنظیم المباني 

 والتخطیط العمراني وتقسیم األراضي المعدة للتعمیر والتطویر 

ي مفوض للجنة الموقرة، أ والر  
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مقارنة جدول   

 

كانت نافذة والنصوص الجدیدة الواردة  بین النصوص التي 
 بالمرسوم

والنافذة اآلن    
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 جدول مقارنة 

 والنصوص الواردة بالمرسوم بقانون   كانت نافذة  التي  بین النصوص 

النص الذي كان نافذا    النص الوارد باملرسوم بقانون    

  
 المادة األولي

المباني  ) من قانون تنظیم  ۲۰ُیستبَدل بنص المادة ( 
 ) بقانون رقم  بالمرسوم  لسنة  ۱۳الصادر   (۱۹۷۷  ،

 النص اآلتي: 
 
باالشتراطات    -"أ قرارات  الوزراء  مجلس  ُیصِدر 

المناطق    للتعمیر التنظیمیة   بناًء  بالمملكة  بمختلف 
الوزیر   مرسوم  على عرض  بتسمیتھ  یصدر  الذي 

 ". وُیشار لھ في ھذه المادة بكلمة "الوزیر
 

الخرائط  قرار  الوزیر   ُیصِدر  -ب  باعتماد  ات 
علیھا   تطبَّق  التي  التعمیر  لمناطق  التفصیلیة 

للتعمیر  االشتراطات  الصادرة    بالمملكة  التنظیمیة 
 عن مجلس الوزراء. 

 

قرارات بتحدید المعالم العمرانیة  الوزیر    ُیصِدر  -ج
أو األثري أو الدیني أو    التاریخيالممیَّزة ذات الطابع  

یح أْن  ولھ  الخاص،  الطابع  االشتراطات  ذات  دد 
التنظیمیة للتعمیر في األراضي المتاخمة لھذه المعالم  

 العمرانیة الممیَّزة. 

 
 
االشتراطات التنظیمیة التي تطبَّق    الوزیر ُیصِدر    -د 

اإلسكان التي تنشئھا الوزارة المعنیة    مشروعات على  
 اإلسكان."  شؤون ب

 
 

 
من ق تنظیم المباني المعدلة بالمرسوم    : ۲۰" ماد ة  

)  ٦والقانون رقم ( ۱۹۹۳) لسنة  ۱٥بقانون رقم ( 
 ۲۰۰٥لسنة  

 
 
باالشتراطات    ) أ قرارات  الوزراء  مجلس  یصدر 

  على بناء    بالدولةالتـنظیمیة للتعمیر بمختلف المناطق  
   . لمختص بشؤون البلدیات عرض الوزیر ا

 
 

قرارات   الوزیر المختص بشؤون البلدیات ب) یصدر  
التي   التعمیر  لمناطق  التفصیلیة  الخرائط  باعتماد 

التـنظیمیة للتعمیر   الدولة  بتطبق علیھا االشتراطات 
 الصادرة عن مجلس الوزراء.

 

قرارات    الوزیر المختص بشؤون البلدیات ج) یصدر  
الطابع   ذات  الممیزة  العمرانیة  المعالم  بتحدید 

الطابع    التاریخي  ذات  أو  الدیني  أو  األثري  أو 
التـنظیمیة   االشتراطات  یحدد  أن  ولـھ  الخاص، 
للتعمیر في األراضي المتاخمة لھذه المعالم العمرانیة  

 الممیزة. 
 

یصدر   البلدیات د)  بشؤون  المختص    الوزیر 
االشتراطات التـنظیمیة التي تطبــق على مشروعات  

 لدیات ". اإلسكان التي تـنشؤھا وزارة شؤون الب
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 المادة الثانیة
 ) المادة  بنص  رقم  ۱ُیستبَدل  بقانون  المرسوم  من   (

لسنة  ۲( النص    ۱۹۹٤)  العمراني،  التخطیط  بشأن 
 اآلتي: 

 

التخطیط    تسري" شأن  في  القانون  ھذا  أحكام 
 البحرین. مملكة مناطق  مختلف العمراني على 

بتسمیتھما    وتكون یصدر  اللذان  والوزیر  الوزارة 
مرسوم ھما المعنیان بتطبیق أحكام ھذا القانون، بما  

رْسم السیاسة العامة لتنظیم وتوجیھ العمران    في ذلك
خطط وبرامج التنمیة العمرانیة على مستوى   وإعداد 

لھذا   طبقاً  الخطط  ھذه  تطبیق  من  والتحقق  المملكة 
ھالقانون،   في  إلیھما  بكلمتي  وُیشار  القانون  ذا 

 "الوزارة" و"الوزیر"." 
 

 
 المادة الثالثة

 ) المادة  بنص  رقم  ۱ُیستبَدل  بقانون  المرسوم  من   (
لسنة  ۳( ة    ۱۹۹٤)  المعدَّ األراضي  تقسیم  بشأن 

 للتعمیر والتطویر، النص اآلتي: 
 

القانون، ھذا  أحكام  تطبیق  للكلمات    “في  تكون 
نَة   قریَن ُكلٍّ منھا، ما  والعبارات التالیة المعانَي المبیَّ
 لم یقتِض سیاُق النص خالَف ذلك: 

 الوزارة: الوزارة التي یصدر بتسمیتھا مرسوم. 

 الوزیر: الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم. 

لتقسیم: كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق  ا
) من ھذا القانون إلى  ۲المنصوص علیھا في المادة (

 تعمیرھا أو تطویرھا.” قطعتین فأكثر بقْصد 

 
 المادة الرابعة

 
 
 
 –  ۱ - مادة 

 
 
 

تسري أحكام ھذا القانون في شأن التخطیط العمراني  
 البحرین.  دولة على مختلف مناطق

بھا وتكون   المنوط  الجھة  رسم    وزارة اإلسكان ھي 
السیاسة العامة لتـنظیم وتوجیھ العمران وإعداد خطط  
كما   الدولة  مستوى  على  العمرانیة  التـنمیة  وبرامج 
تباشر مسئولیة التحقق من تطبیق ھذه الخطط طبقا  

 لھذا القانون. 
 
 
 
 
 
 

 –  ۱ - مادة 
 

كل   بالتـقسیم  یقصد  القانون  ھذا  أحكام  تطبیق  في 
المناطق المنصوص  تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق  

 ) المادة  في  قطعتین  ۲علیھا  إلى  القانون  ھذا  من   (
 فأكثر بقصد تعمیرھا أو تطویرھا 
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"الوزارة   عبارة  محل  "الوزارة"  كلمة  تحل 
البلدیات"، وكلمة "الوزیر" محل    شؤونالمختصة ب

ب   عبارة  المختص  أینما    شؤون"الوزیر  البلدیات"، 
) لسنة  ۲وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن التخطیط العمراني.  ۱۹۹٤

"اإلدارة   عبارة  تحل  عبارة  كما  محل  المعنیة" 
(   التخطیط "إدارة   المادة  في  الواردة  )  ۲الطبیعي" 

 من ذات المرسوم بقانون. 

 
 المادة الخامسة 

"الوزارة   عبارة  محل  "الوزارة"  كلمة  تحل 
في    شؤونب  المختصة  وردت  أینما  البلدیات" 

 ) رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ۳نصوص   (۱۹۹٤  
ة للتعمیر وا  لتطویر. بشأن تقسیم األراضي المعدَّ

"الوزیر   عبارة  محل  "الوزیر"  كلمة  تحل  كما 
البلدیات"، وكلمة "للوزیر" محل    شؤونالمختص ب

ب  المختص  "للوزیر  أینما    شؤونعبارة  البلدیات"، 
 وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون. 

 
 المادة السادسة 

والوزراء   الوزراء  مجلس  رئیس  فیما    - على  ُكلٌّ 
من    تنفیذ   - یخصھ   بھ  وُیعمل  القانون،  ھذا  أحكام 

 الیوم التالي لتاریخ نْشِره في الجریدة الرسمیة. 

 
 

لرأي معروض علي اللجنة الموقرة،، وا  

علي  معبد الرحیالمستشار/  

۲۰۲۳/    ۱/  ۸تحریرا في   



  

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 اخلامساملرفق 
 
 

 

قرار مجلس النواب الموقر 
 ومرفقاتھ
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5.  

 

6.  

7. 

 
 

 خالصة رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثالثاا 
 

 

  هيئة التشريع والرأي القانونيإيضاحات  خالصة  : رابعاا 

. 
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بعض أحكام    بتعديل   2022( لسنة  32دراسة قانونية بخصوص املرسوم بقانون رقم ) 

والتخطيط العمراني وتقسيم األراض ي املعدة    املراسيم بقوانين بشأن تنظيم املباني 

 للتعمير والتطوير 

 

 ملخص الدراسة القانونية 

بنية المرسوم  
   بقانون 

 عن ديباجته-القانون محل الدراسة  املرسوميتألف 
ً
 :ست مواد  من -فضال

من قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم بقانون  (  20تعديل نص املادة )ب   األولىجاءت املادة   •

 .تنفيذية 1977( لسنة 13رقم )

بشأن التخطيط   1994( لسنة  2من املرسوم بقانون رقم )( 1عدلت املادة الثانية نص املادة ) •

 .العمراني

بشأن    1994( لسنة  3من املرسوم بقانون رقم )(  1نص املادة )  جاء فيها تعديلاملادة الثالثة   •

ة للتعمير والتطوير  .  تقسيم األراض ي املعدَّ

الوزارة املختصة بشئون البلديات"،  "املادة الرابعة إلحالل عبارة "الوزارة" محل عبارة  جاءت   •

املختص بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص املرسوم    وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير

اإلدارة املعنية" محل  "، وإحالل عبارة  بشأن التخطيط العمراني  1994( لسنة  2بقانون رقم )

   .( من ذات املرسوم بقانون 2عبارة "إدارة التخطيط الطبيعي" الواردة في املادة )

ل عبارة "الوزارة املختصة بشئون البلديات"  كلمة "الوزارة" محجاءت املادة الخامسة إلحالل   •

بقانون رقم ) املرسوم  في نصوص  ة   1994( لسنة  3أينما وردت  املعدَّ األراض ي  بشأن تقسيم 

والتطوير وإحالل  للتعمير  البلديات"،  ،  بشئون  املختص  "الوزير  عبارة  محل  "الوزير"  كلمة 

البلديات "للوزير املختص بشئون  في نصوص ذات  وكلمة "للوزير" محل عبارة  أينما وردتا   ،"

   املرسوم بقانون.

 .جاءت تنفيذية ةاملادة السادس  •



    

 

2              22/12/2022 

 مجلس النواب  –هيئة املستشارين القانونيين  – الشؤون القانونيةإدارة |  قسم البحوث القانونية

مبررات إصدار  
 المرسوم بقانون  

افقة للمرسوم بقانون املبررات الداعية إلصداره، والتي تتمثل في:   جاء في املذكرة املر

السياسة    ذ يوتنفتمكين كل وزير من مباشرة مهامه واإلشراف على وزارته  يهدف التعديل الى   •

 العامة للحكومة، 
 
 .(1)/أ( من الدستور 48للمادة ) وذلك تطبيقا

)  بعد • رقم  امللكي  املرسوم  لسنة  25صدور  إعادة        2022(  عليه  بناء  من  ترتب  عدد  هيكلة 

تم فصلها    الوزارات عبر فصلها كوزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتي  

املرسوم   وزارات  بموجب  ثالث  في  الى  االشغال  تتمثل  شئون  البلديات    –)وزارة  شئون  وزارة 

 . وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني( –والزراعة  

ونظرا لذلك ولكي تتم قراءة كل من القوانين محل التعديل بشكل واضح دون غموض او لبس  •

 على وجه السرعة. ها تعديل ميتولتطبيقها على نحو سليم، فإن ذلك يدعو الى ان 

المالحظات  
 العامة القانونية  

 ثالث مراسيم بقانون نافذة:  صدر املرسوم بقانون محل الدراسة معدال على  

 بإصدار قانون تنظيم املباني.   1977( لسنة  13األول: املرسوم بقانون رقم )   

 . بشأن التخطيط العمراني   1994( لسنة  2املرسوم بقانون رقم ) الثاني:  

ة للتعمير والتطوير بشأن تقسيم األ   1994( لسنة  3املرسوم بقانون رقم ) الثالث:    .  راض ي املعدَّ

الوزاري   والتشكيل  الوزارية  الهيكلة  مع  لتتناسب  االختصاصات  نقل  على  التعديالت  اقتصرت 

   الجديد. 

 

املادة  في  القوانين  مراسيم  البحريني  الدستوري  املشرع  أسندت  38)   عالج  التي  الدستور  من   )

عن   واملسؤول  جميعها  والسلطات  الدولة  رأس  باعتباره  غيره،  دون  للملك  اصدارها  اختصاص 

أمنها وسالمتها حين نص: " إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب  

تمل التأخير، جاز للملك أن  أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تح 

 "  .يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور 

وبذلك فقد أناط بامللك سلطة إصدار مراسيم الضرورة ملواجهة حاالت الضرورة التي قد تمر بها  

البالد، إال أن الدستور أحاط هذا األمر بمجموعة من الضوابط والشروط لضمان ممارسته بما  

 يتفق وأحكام الدستور. ويمكن إجمال تلك الضوابط والشروط فيما يلي:  

 
 ". يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما  ( من الدستور على أنه "  أ/ 48( تنص املادة ) 1
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الطبيعية   - الكوارث  تشمل  ال  الضرورة  حاالت  أن  ويالحظ  الضرورة:  حاالت  من  حالة  توافر 

الداخلية فحسب   التقليدي – والحروب واالضطرابات  الدستوري  الفقه  يتجه  كان  بل    - كما 

يمتد ذلك ليشمل كل حالة عاجلة ال تحتمل اإلبطاء أو التأجيل لحين عودة املجلس الوطني  

اقشتها وإقرار تشريع بشأنها. كما يالحظ أن املشرع الدستوري حين  من غيبته واجتماعه ملن 

ترك أمر تقدير توافر حالة الضرورة من عدمه للسلطة التنفيذية ممثلة في جاللة امللك، إال  

 في املجلس الوطني  
 
 عن رقابة املحكمة    – إن هذا التقدير يخضع لرقابة البرملان ممثال

 
فضال

ت   الذي   - الدستورية  من  في  يتحقق  املوقف  اتخاذ  ثم  الحالة ودرجة خطورتها، ومن  تلك  وافر 

 إقرارها أو االعتراض عليها.  

بين   - فيما  االستثنائي  الظرف  يحدث  أن  أي  الوطني:  املجلس  غيبة  في  الضرورة  حالة  تقع  أن 

 أدوار االنعقاد العادية خالل الفصل التشريعي الواحد أو بين فصلين تشريعيين.  

ضرورة للدستور: لكون مراسيم الضرورة ذات قيمة مساوية للقانون  عدم مخالفة مراسيم ال  -

    فإنها ال بد أن تخضع للدستور شأنها شأن القوانين العادية التي يسمو الدستور عليها. 

وجوب عرضها على املجلس الوطني: أوجب املشرع التأسيس ي ضرورة عرض املراسيم بقوانين   -

خ  الوطني  املجلس  على  امللك  يصدرها  املجلسان  التي  كان  إذا  صدورها  تاريخ  من  شهر  الل 

جلسات   وتوقف  النواب  مجلس  حل  حالة  في  لهما  اجتماع  أول  من  شهر  خالل  أو  قائمين، 

 مجلس الشورى أو في حالة انتهاء الفصل التشريعي.  

 

 آلية التعامل مع املرسوم بقانون: 

ه إلى إحدى اللجان املختصة  بعد أن يحال املرسوم بقانون إلى املجلس يتولى رئيس املجلس إحالت 

من   لدراسته  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى  يحيله  كما  فيه  رأيها  إلبداء  املجلس  في 

  - في حالة عدم االستعجال   – الناحية الدستورية )واملالحظ أن هذا األمر هو عكس مشروع القانون  

لورود  تالية  أول جلسة  في  الرئيس بعرضه على املجلس  يلتزم  إلى إحدى  الذي  إحالته  في  للنظر  ه 

 . لجان املجلس، والسبب في ذلك هو حالة االستعجال التي يتميز فيها املرسوم بقانون( 

  
 
ويكون للمرسوم بقانون سواء في املجلس أو أمام اللجان األولوية على اية أعمال أخرى. وذلك نظرا

 بمجرد صدورها.  لترتب آثارها القانونية  

األعضاء  من  ألي  يجوز  قبل    ال  من  مناقشتها  أثناء  أو  بقانون  للمراسيم  اللجان  نظر  أثناء  سواء 

أو   املوافقة  على  األمر  يقتصر  وإنما  بقانون،  املرسوم  لتعديل  اقتراحات  بأية  التقدم  املجلس 

 الرفض. 
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ويصوت   القوانين،  مشروعات  بمناقشة  الخاصة  اإلجراءات  بقانون  املراسيم  بشأن  تسري  كما 

يم باملوافقة أو الرفض، ومعنى ذلك أن املجلس يناقش األسس واملبادئ  املجلس على هذه املراس 

العامة للمرسوم بقانون ثم يصوت عليه جملة واحدة وليس مادة مادة كما هو الحال في مشاريع  

القوانين العادية، إذ ال يجوز للمجلس أن يوافق على بعض املواد ويرفض بعضها اآلخر، ويصدر  

املرسوم بقانون بأغلبية أعضاء املجلس. وينشر هذا القرار في الجريدة  قرار املجلس بعدم إقرار  

 الرسمية.  
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بعض أحكام    بتعديل   2022( لسنة  32دراسة قانونية بخصوص املرسوم بقانون رقم ) 

والتخطيط العمراني وتقسيم األراض ي املعدة    املراسيم بقوانين بشأن تنظيم املباني 

 والتطوير للتعمير  

 
 : مقدمة  ❖

القانونية،   البحوث  تكليف رئيس قسم  العامة والبيئة بناء على  املرافق  لجنة  قانونية حول    وطلب  بإعداد دراسة 

)بقانون    املرسوم لسنة  32رقم  املباني  بتعديل  2022(  تنظيم  بشأن  بقوانين  املراسيم  أحكام  والتخطيط   بعض 

 بأن أعرض على اللجنة املوقرة الدراسة اآلتية:  أتشرف، والتطويرالعمراني وتقسيم األراض ي املعدة للتعمير 

 
 جدول الدراسة:   

 عنوان املرسوم بقانون 

والتخطيط العمراني    بعض أحكام املراسيم بقوانين بشأن تنظيم املباني بتعديل 2022( لسنة 32رقم )مرسوم بقانون 

 وتقسيم األراض ي املعدة للتعمير والتطوير 

 الديباجة 

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 ( منه، 38وعلى األخص املادة ) بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،1977( لسنة 13باملرسوم بقانون رقم )وعلى قانون تنظيم املباني الصادر 

 بشأن التخطيط العمراني، وتعديالته،  1994( لسنة 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

ل بالقانون رقم ) 1994( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم ) ة للتعمير والتطوير، املعدَّ ( لسنة  6بشأن تقسيم األراض ي املعدَّ

2005، 

 رئيس مجلس الوزراء،وبناء  على عْرض 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:

 املادة األولى

 ، النص اآلتي:1977( لسنة 13( من قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم بقانون رقم )20ُيستبَدل بنص املادة )

 ( وفق النص األصلي20املادة ) بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )
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التنظيمية    -أ باالشتراطات  قرارات  الوزراء  مجلس  ُيصِدر 

بناء  على عرض الوزير الذي    باململكةللتعمير بمختلف املناطق  

بكلمة  املادة  هذه  في  له  وُيشار  مرسوم  بتسميته  يصدر 

 "."الوزير 

قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية ملناطق   ُيصِدر الوزير -ب

االش عليها  ق  تطبَّ التي  للتعمير التعمير  التنظيمية  تراطات 

 الصادرة عن مجلس الوزراء.  باململكة

زة ذات  ُيصِدر الوزير    -ج قرارات بتحديد املعالم العمرانية املميَّ

الديني أو ذات الطابع الخاص،  أو  أو األثري  التاريخي  الطابع 

األراض ي  في  للتعمير  التنظيمية  االشتراطات  يحدد  أْن  وله 

زة. املتاخمة لهذه املعالم ال  عمرانية املميَّ

الوزير   -د على   ُيصِدر  ق  تطبَّ التي  التنظيمية  االشتراطات 

التي   اإلسكان  بشئون  مشروعات  املعنية  الوزارة  تنشئها 

 . اإلسكان

 

باالشتراطات   -أ قرارات  الوزراء  مجلس  يصدر 

املناطق   بمختلف  للتعمير  بناء    بالدولةالتـنظيمية 

 على عرض وزير اإلسكان. 

وزير     -ب الخرائط    اإلسكانيصدر  باعتماد  قرارات 

عليها  تطبق  التي  التعمير  ملناطق  التفصيلية 

الصادرة عن    بالدولةاالشتراطات التـنظيمية للتعمير  

 مجلس الوزراء. 

اإلسكان -ج وزير  املعالم    يصدر  بتحديد  قرارات 

أو   األثري  أو  التاريخي  الطابع  ذات  املميزة  العمرانية 

ول الخاص،  الطابع  ذات  أو  يحدد  الديني  أن  ـه 

االشتراطات التـنظيمية للتعمير في األراض ي املتاخمة  

 لهذه املعالم العمرانية املميزة.

اإلسكان -د وزير  التي   يصدر  التـنظيمية  االشتراطات 

اإلسكان   مشروعات  على  وزارة  تطبــق  تـنشؤها  التي 

 . اإلسكان

 املالحظات القانونية 
اقتصر التعديل الوارد في املرسوم بقانون على نقل االختصاص الخاص بوزير اإلسكان الى وزير لم يسَم بعد وسيصدر بتسميته  

االختصاصات   وتتمثل  التعديل-مرسوم،  قبل  للنص  التعمير    -وفقا  ملناطق  التفصيلية  الخرائط  اعتماد  قرارات  اصدار  في 

ات الطابع املميز واالشتراطات التنظيمية على مشروعات اإلسكان، ويرى الباحث أن  والقرارات املتعلقة باملعالم العمرانية ذ

هذا التعديل قد جاء ليتوافق مع التشكيل الوزاري الجديد الذي استحدث وزارات جديدة كوزارة شؤون البلديات والزراعة،  

 سوم بقانون كلمة )الدولة( بكلمة )اململكة(.  مما أدى الى نقل بعض االختصاصات من وزير اإلسكان الى غيره. كما استبدل املر 
 املادة الثانية 

 بشأن التخطيط العمراني، النص اآلتي:  1994( لسنة 2( من املرسوم بقانون رقم )1ُيستبَدل بنص املادة )

 ( وفق النص األصلي20املادة ) بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

على  العمراني  التخطيط  في شأن  القانون  هذا  أحكام  تسري 

 .مملكة البحرينمختلف مناطق  

هما   مرسوم  بتسميتهما  يصدر  اللذان  والوزير  الوزارة  وتكون 

القانون  هذا  أحكام  بتطبيق  رْسم  املعنيان  ذلك  في  بما   ،

خطط  وإعداد  العمران  وتوجيه  لتنظيم  العامة  السياسة 

على  العمراني  التخطيط  في شأن  القانون  هذا  أحكام  تسرى 

 دولة البحرين.مختلف مناطق 

اإلسكان  وزارة  السياسة    وتكون  رسم  بها  املنوط  الجهة  هي 

وبرامج   خطط  وإعداد  العمران  وتوجيه  لتـنظيم  العامة 
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على مستوى   العمرانية  التنمية  والتحقق من    اململكةوبرامج 

 لهذا القانون، وُيشار إليهما في هذا  
 
تطبيق هذه الخطط طبقا

 القانون بكلمتي "الوزارة" و"الوزير". 

مستوى   على  العمرانية  مسئولية    الدولةالتـنمية  تباشر  كما 

 .التحقق من تطبيق هذه الخطط طبقا لهذا القانون 

 املالحظات القانونية 

صات املنصوص عليها من وزارة ووزير اإلسكان الى وزير ووزارة  جاء تعديل هذه املادة كسابقه؛ حيث اقتصر على نقل االختصا

لتصبح   )الدولة(  كلمة  تغيير  تم  كما  الجديد،  الوزاري  التشكيل  مع  النصوص  لتتوافق  وذلك  مرسوم،  بتسميتهما  يصدر 

 . )مملكة(

 املادة الثالثة 

ة للتعمير والتطوير، النص  بشأن    1994( لسنة  3( من املرسوم بقانون رقم )1ُيستبَدل بنص املادة ) تقسيم األراض ي املعدَّ

 اآلتي: 

 ( وفق النص االصلي1املادة ) بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

والعبارات   للكلمات  تكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 

ٍّ منها، ما لم يقتِض سياُق النص  
ل 
ُ
 قريَن ك

َ
نة التالية املعانَي املبيَّ

 ذلك: 
َ
 خالف

 الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

 الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

املناطق   نطاق  داخل  أرض  لقطعة  تجزئة  كل  التقسيم: 

 ( املادة  في  عليها  قطعتين 2املنصوص  إلى  القانون  هذا  من   )

 .فأكثر بقْصد تعميرها أو تطويرها

يقصد   القانون  هذا  أحكام  تطبيق  تجزئة  في  كل  بالتـقسيم 

املادة   في  عليها  املنصوص  املناطق  نطاق  داخل  أرض  لقطعة 

أو  2) تعميرها  بقصد  فأكثر  قطعتين  إلى  القانون  هذا  من   )

 تطويرها. 

 املالحظات القانونية 

ل في التعريفات الواردة في القانون، حيث اقتصرت املادة قبل التعديل على تعريف "التقسيم" في   ِ
جاء املرسوم بقانون لُيفص 

ر تعريف "التقسيم"،   حين أضاف املرسوم بقانون تعريفين للوزارة والوزير وهما اللذان يصدر بتسميتهما مرسوم، ولم يتغي 

 الوزاري الجديد. فجاء التعديل ليتناسب مع التشكيل 

 املادة الرابعة

تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة املختصة بشئون البلديات"، وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير املختص بشئون  

 بشأن التخطيط العمراني.  1994( لسنة 2البلديات"، أينما وردتا في نصوص املرسوم بقانون رقم )

 .( من ذات املرسوم بقانون 2"اإلدارة املعنية" محل عبارة "إدارة التخطيط الطبيعي" الواردة في املادة )كما تحل عبارة 

 املالحظات القانونية 
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الوزارة املختصة  )، حيث جاءت املادة إلزالة عبارة  استبدل املرسوم بقانون بعض املصطلحات الواردة في القانون محل التعديل

البلديات البلديات) وعبارة    ،(بشئون  بشئون  املختص  ليتوافق  إو   (الوزير  وذلك  محلهما،  و)الوزير(  )الوزارة(  عبارتي  حالل 

 القانون مع التعديل ككل والتشكيل الوزاري الجديد. 

الطبيعي(   التخطيط  )إدارة  عبارة  محل  املعنية(  )اإلدارة  عبارة  إلحالل  الثانية  الفقرة  سائر  وجاءت  مع  التعديل  ليتوافق 

 عديالت الواردة.  الت

 املادة الخامسة 

( لسنة  3تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة املختصة بشئون البلديات" أينما وردت في نصوص املرسوم بقانون رقم )

ة للتعمير والتطوير.  1994  بشأن تقسيم األراض ي املعدَّ

بشئون   املختص  "الوزير  عبارة  محل  "الوزير"  كلمة  تحل  املختص  كما  "للوزير  عبارة  محل  "للوزير"  وكلمة  البلديات"، 

 بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص ذات املرسوم بقانون.

 املالحظات القانونية 

الوزارة املختصة  )استبدل املرسوم بقانون بعض املصطلحات الواردة في القانون محل التعديل، حيث جاءت املادة إلزالة عبارة  

البلديات البلديات) وعبارة    ،(بشئون  بالنسبة  )الوزارة( و)الوزير( محلهما،    اتحالل عبار إو   (الوزير املختص بشئون  وكذلك 

وذلك ليتوافق القانون مع التعديل ككل والتشكيل  ( تم استبدالها بعبارة )للوزير(  املختص بشئون البلديات  لعبارة )للوزير

 الوزاري الجديد.  

 املادة السادسة

لٌّ فيما يخصه    -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
ُ
ِره    -ك

ْ
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نش

 دة الرسمية. في الجري

 مادة تنفيذية

 

 ،،،
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل االحترام والتقدير،،،  اوتفضلو 

 باحث قانوني أول  -علي بوجيري 
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 1977( لسنة 13مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون تنظيم المباني 

 

 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 

 ، 1975( لسنة 4وعلى األمر األميري رقم )

 ،1951وعلى النظام األساسي للبلدية الصادر سنة 

السعىىدب بالسرسىىوم  ،بالقىىانوا الستقىىن لتنظىىيم األىىوير األرا ىىي 1970( لسىىنة 7وعلىىى السرسىىوم رقىىم )

 ، 1971( لسنة 16بقانوا رقم )

يىىة متقتىىة ةدارو  ىىلوا بشىى ا شنشىىائ  يلىىة بلديىىة مر   1973( لسىىنة 16وعلىىى السرسىىوم بقىىانوا رقىىم )

 البلديات،

 بش ا الصحة العامة،  1975( لسنة 3وعلى القانوا رقم )

 س الوزرائ، وبنائ على عرض رئيس مجل

 وبعد موافقة مجلس الوزرائ، 

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 المادة األولى

 يعسل بقانوا انظيم السباني السرافق لهذا القانوا. 

 المادة الثانية

علىىى الىىوزرائ،  ىىل فيسىىا ييصىىذ، انقيىىذ  ىىذا القىىانوا، ويعسىىل بىىذ بعىىد رربعىىة ر ىىهر مىى  اىىاري  نشىىر  فىىي 

 الجريدو الرسسية.

  

 أمير دولة البحرين  

  عيسى بن سلمان آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع  

 هـ 1397جمادى األولى   26بتاريخ: 

 م 1977مايو  14الموافق: 
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 قانون تنظيم المباني 

 - 1-مادة 

بشىى ا الصىىحة العامىىة، ال يجىىوز اشىىييد بنىىائ رو  1975( لسىىنة 3مىىع عىىدم اةبىىالب ب لقىىام القىىانوا رقىىم )

ش ىىىافة ري  ىىى ئ شليهىىىا رو  ىىىدمها رو  ىىىدم ري قسىىىم منهىىىا رو ش ىىىرائ ري اعىىىديل فيهىىىا شقامىىىة رعسىىىاب رو 

بالتوسىىعة رو التعليىىة رو الىىدعم سىىوائ فىىي الشىىقل اليىىار ي للبنىىائ رو فىىي العسىىل رو فىىي ارايبىىذ الىىدابلي، 

 سىىا ال يجىىوز ا ييىىر معىىالم ريىىة ررض بحقر ىىا رو ردمهىىا شال بعىىد الحصىىوب علىىى اىىربي  بىىذل  مىى  

 البلدية.

 (1)  -2- مادة

اوقىىا البلديىىة بىىالألريق اةداري  ىىل بنىىائ رو عسىىل بسو ىىي  ىىذا القىىانوا يجىىرً بىىدوا اىىربي  رو بالفىىا  

أللقىىام التىىربي  السعألىىى، ويصىىدر باةيقىىاب قىىرار مسىىبي ويعلىى   ىىذا القىىرار شلىىى  ىىي  السالىى  رو 

فىىا ا اعىىذر شعىىالا ري مىىنهم  –شا و ىىد  –السىىرب  لىىذ والسهنىىدر السشىىرب علىىى التنقيىىذ رو السقىىاوب 

شيصىىذ يىىتم شبألىىار  بيألىىاع مسىىجل بعلىىم الومىىوب علىىى  بىىر محىىل شقامىىة لىىذ معلىىوم لىىدً البلديىىة، ويىىتم ب

احريىىر محا ىىر باألعسىىاب السيالقىىة وارسىىل شلىىى النيابىىة العامىىة. وافىىع البلديىىة الفتىىة فىىي مقىىاا  ىىا ر 

ذ، وعلىىى بسوقىىع العقىىار مبينىىا  بهىىا البنىىائ رو العسىىل السيىىالا ومىىا اايىىذ مىى  ش ىىرائات رو قىىرارات فىىي  ىى ن

 وي الشىىى ا السىىىذ وري  السحافظىىىة علىىىى بقىىىائ  ىىىذ  الالفتىىىة فىىىي مقانهىىىا وا ىىىحة البيانىىىات شلىىىى را يىىىتم 

اصىىحيأ رو اسىىتقساب رو شزالىىة البنىىائ رو العسىىل السيىىالا. ومىىع عىىدم اةبىىالب بالسسىىلولية الجنائيىىة، يجىىوز 

قىىاب البنىىائ رو العسىىل للبلديىىة را اصىىدر بىىالب بسسىىة عشىىر يومىىا  علىىى األ الىىر مىى  اىىاري  شعىىالا قىىرار شي

السيىىالا قىىرارا  مسىىببا  بازالىىة مىىا اىىم شيقافىىذ و لىى  ش ا  ىىاا البنىىائ رو العسىىل السيىىالا قىىد رقىىيم بىىدوا 

اىىربي  رو بالفىىا  أللقىىام التىىربي  السعألىىى متىىى  ىىاا يىىتلر علىىى مقتفىىيات الصىىحة العامىىة رو رمىى  

ا القىىرار بسو ىىي بألىىاع مسىىجل السىىقاا رو السىىارو رو الجيىىراا، وييألىىر  وي الشىى ا السشىىار شلىىيهم بهىىذ 

بعلىىم الومىىوب، وعلىىيهم السبىىادرو شلىىى انقيىىذ القىىرار الصىىادر مىى  البلديىىة بىىالب السىىدو السناسىىبة التىىي 

احىىدد ا، فىىا ا امتنعىىوا عىى  التنقيىىذ رو انقفىىن السىىدو السحىىددو دوا شاسامىىذ اتىىولى البلديىىة التنقيىىذ بىىالألريق 

 لنققات.اةداري وبالقوو الجبرية، ويتحسل السيالا  سيع ا

 - 3-مادة 

 
الصادر بالسرسوم بقانوا رقم  بتعديل بعض رلقام قانوا انظيم السباني 2014( لسنة 42) القانوا رقم بسو ي  استُبدلن )1)

 .1977( لسنة 13)



3 

 

 يقىىىدم طلىىىي التىىىربي  شلىىىى ادارو الشىىىلوا القنيىىىة والهندسىىىية بالبلديىىىة علىىىى النسىىىو   السقىىىرر مصىىىحوبا  

بالرسىىىومات والبيانىىىات والسسىىىتندات التىىىي احىىىدد ا الالئحىىىة التنقيذيىىىة لهىىىذا القىىىانوا، وعلىىىى البلديىىىة را 

 اعألي طالي التربي  شيصاال متربا باستالم الأللي ومرفقااذ.

 - 4-مادة 

 ال يجوز شعألائ التربي  شال بعد التحقق م :

 عالقة طالي التربي  بالعقار. -1

را الرسىىومات السقدمىىة معىىدو ومعتسىىدو مىى  قبىىل مهندسىىي  معسىىاري وشنشىىائي معتىىرب بهسىىا مىى   هىىة  -2

 رسسية.

شقىىرار مىى  السهنىىدر السشىىرب علىىى التنقيىىذ اوافىىق عليىىذ البلديىىة يتفىىس  اسىىتعداد  لتحسىىل السسىىلولية  -3

 ا يستو بها.عند وقوع م

وابىىي  الالئحىىة التنقيذيىىة لهىىذا القىىانوا األلىىواب التىىي يعقىىى فيهىىا طالىىي التىىربي  مىى  رلقىىام البنىىدي  

الالىىاني والالالىىى علىىى را يقىىوا سىىبي اةعقىىائ  ىىو مىى ر مسىىالة األرض الس مىىع شقامىىة البنىىائ عليهىىا 

التىىىي اقرر ىىىا  وانيقىىىاض قيسىىىة البنىىىائ رو قلىىىة اقىىىاليا لقىىىر األرض رو ردمهىىىا رو ل سىىىباع األبىىىرً

 الالئحة التنقيذية واتعلق بالظروب اليامة بقل طلي.

 2- 5-مادة 

 : والولائق اآلاية ال يجوز شعألائ التربي  شال بعد اقديم الرسومات 

متىىر  (100)عليىىذ العقىىارات الستابسىىة  ىىس  دائىىرو نصىىا قألر ىىا  ا  رسىىم للسوقىىع العسىىومي مو ىىح -1

 د ا الالئحة التنقيذية. على األقل، و ل  باستالنائ البنايات الص يرو التي احد  

   عليذ موقع البنائ بالنسبة ل رض و ذل  السنشآت القائسة عليها وقن اقديم الأللي. رسم مبي   -2

 الرسومات السعسارية للبنائ والسذ رو الحسابية اةنشائية.  -3

 يع الألوابق. الرسومات اةنشائية ل ساسات و س -4

  هادو فح   للتربة التي سيتم البنائ عليها. -5

   مقتذ رو عالقتذ بسوقع البنائ رو العسل. را يقدم طالي التربي  ما يبي   -6

سىىالقة الىىىذ ر  والولىىائق بىىاع فىىي الرسىىىومات ر البلديىىة األنظسىىىة اليامىىة بالسقىىاييس الوا بىىىة االا  صىىد  واُ 

  رورية.وبالرسومات األبرً والولائق التي ارا ا 

 ىىروط وش ىىرائات قبىىوب  ىىهادو فحىى  التربىىة السبي نىىة فىىي البنىىد   الالئحىىة التنقيذيىىة لهىىذا القىىانوا وابىىي  

( مىى  الققىىرو األولىىى مىى   ىىذ  السىىادو، و ىىذل  رلىىواب اةعقىىائ مىى  اقىىديم الرسىىومات السبي نىىة فىىي البنىىود 5)

 
 . 1977( لسنة 13قانوا انظيم السباني الصادر بالسرسوم بقانوا رقم ) ( م  5السادو )بتعديل  2022( لسنة 20استُبدلن بسو ي القانوا رقم ) 2
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( مىى  الققىىرو األولىىى مىى   ىىذ  السىىادو علىىى را يقىىوا سىىبي اةعقىىائ  ىىو مىى  ر مسىىالة األرض 4،3،2،1)

يهىىا رو انيقىىاض قيسىىة البنىىائ رو قلىىة اقىىاليا لقىىر األرض رو ردمهىىا رو ل سىىباع الس مىىع شقامىىة البنىىائ عل

ر ا الالئحة التنقيذية واتعلق بالظروب اليامة بقل طلي.  األبرً التي اقر 

مىى   ىىذ  السىىادو علىىى را يقىىوا  4، 3، 2، 1رلىىواب اةعقىىائ مىى  اقىىديم الرسىىومات السبينىىة فىىي البنىىود 

ض الس مىىع شقامىىة البنىىائ عليهىىا رو انيقىىاض قيسىىة البنىىائ رو قلىىة سىىبي اةعقىىائ  ىىو مىى ر مسىىالة األر

اقىىاليا لقىىر األرض رو ردمهىىا رو ل سىىباع األبىىرً التىىي اقرر ىىا الالئحىىة التنقيذيىىة واتعلىىق بىىالظروب 

 اليامة بقل طلي.

 

 

 - 6-مادة 

را  اصىىدر البلديىىة التىىربي  بعىىد موافقىىة لجنىىة يصىىدر بتشىىقيلها قىىرار مىى  رئىىيس الهيلىىة البلديىىة، علىىى

 يسالل في  ذ  اللجنة  سيع الجهات الرسسية  ات العالقة.

 - 7-مادة 

علىىى البلديىىة را ابىىن فىىي طلىىي التىىربي  فىىي بىىالب مىىدو ال اجىىاوز لاللىىي  يومىىا علىىى اقىىديم الأللىىي،  -ر

فىىىا ا ررت ش ىىىرائ اعىىىديل رو ا ييىىىر فىىىي الرسىىىومات رو السسىىىتندات السقدمىىىة ربألىىىرت الألالىىىي بهىىىا 

 ما م  ااري  اقديم الرسومات رو السستندات السعدلة. بيألاع مسجل بالب بسسة عشر يو

وفىىي لالىىة رفىىض طلىىي التىىربي  يجىىي علىىى البلديىىة شبألىىار الألالىىي بىىرفض الأللىىي ورسىىبابذ  -ع 

 بالب مدو الالاللي  يوما السبينة في الققرو السابقة.

بيألىىاع  رو ييألر ىىا فىىا ا لىىم يتلىىق الألالىىي ري شبألىىار بىىالب  ىىذ  السىىدو  ىىاا لىىذ را يسىىلم البلديىىة  تابىىا  

مىى  اىىاري  اسىىليم  مسىىجل بع مىىذ علىىى البىىدئ فىىي العسىىل السأللىىوع التىىربي  بىىذ بعىىد بسسىىة عشىىر يومىىا  

علىىى التىىربي  السأللىىوع ش ا  القتىىاع رو شرسىىاب اليألىىاع السسىىجل شلىىى البلديىىة، ويعتبىىر الألالىىي لامىىال  

 السشار شليها. م  البلدية بالب اليسسة عشر يوما   مسببا   لم يتلق ردا  

 - 8-مادة 

ش ا اقتفىىى التنظىىيم شلحىىام  ىى ئ مىى  األمىىالا العامىىة بىى راض مأللىىوع التىىربي  بهىىا، رو شلحىىام  ىى ئ 

لسىىا ابينىىذ السيألألىىات السعىىدو مىى  قبىىل  هىىة التيألىىيي، فىىال يسىىنأ التىىربي  شال  مىى  رراض بامىىة طبقىىا  

 بعد شنهائ اة رائات السالية والقانونية الالزمة.

عقىىار بىىار بسرفىىق عىىام فيلحىىق  ىىذا الجىى ئ بىىاألمالا  علىىى رنىىذ ش ا اقتفىىى التنظىىيم شلحىىام  ىى ئ مىى 

 العامة دوا انتظار لصدور التربي ، واتم ش رائات التعويض بعد  ل . 
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 - 9-مادة 

بشىى ا الصىىحة العامىىة، ال يجىىوز شقامىىة بنىىائ رو  1975( لسىىنة 3مىىع عىىدم اةبىىالب ب لقىىام القىىانوا رقىىم )

اىىربي  بىىذل  شال ش ا  انىىن مألابقىىة ل مىىوب القيىىام ب عسىىاب مسىىا نىى  عليىىذ فىىي  ىىذا القىىانوا وال مىىنأ 

القنيىىة والسوامىىقات العامىىة ومقتفىىيات األمىى  والسىىالمة والستانىىة والجسىىاب القنىىي السنصىىور عليهىىا فىىي 

 لذ.  ذا القانوا وفي اللوائأ التي اصدر انقيذا  

 - 10-مادة 

ض السبينىىة فىىي ال يتراىىي علىىى مىىنأ التىىربي  رو اجديىىد  ري مسىىار بحقىىوم  وي الشىى ا الستعلقىىة بىىاألر

التىىربي ،  سىىا ال يتراىىىي علىىى  لىىى  ريىىة مسىىىلولية علىىى البلديىىة فىىىي  ىى ا انقيىىىذ األعسىىاب مو ىىىوع 

 التربي  شال ش ا وقع بأل  م  البلدية في بياا الحدود والسناسيي.

 - 11-مادة 

ا للرسىىومات والسسىىتندات والبيانىىات التىىي مىىنأ علىىى رساسىىه يجىىي را يىىتم انقيىىذ البنىىائ رو األعسىىاب طبقىىا  

التىىىىربي ، وال يجىىىىوز ش ىىىىرائ ري اعىىىىديل  ىىىىو ري علىىىىى الرسىىىىومات والتصىىىىاميم السىىىىرب  بهىىىىا 

 والسعتسدو شال بعد موافقة البلدية. 

   -12-مادة 

يتسىىىلم السىىىرب  لىىىذ رو مهندسىىىذ مىىى  الجهىىىة السيتصىىىة بالبلديىىىة الحىىىدود اليامىىىة بالقسىىىيسة مو ىىىوع 

 ئ.التنظيم قبل الشروع في البنا التربي  والسناسيي و ذل  بي

رو ييألر ىىا بيألىىاع مسىىجل قبىىل را يشىىرع  وعلىىى السىىرب  لىىذ رو مىى  ينىىوع عنىىذ را يسىىلم للبلديىىة  تابىىا  

فىىي مىىي األساسىىات ليقىىوم السهنىىدر السيىىت  بالبلديىىة بىىالب رسىىبوع علىىى األ الىىر مىى  اىىاري  القتىىاع رو 

اةبألىىار بالسعاينىىة لتحديىىد بىىي التنظىىيم رو لىىد الألريىىق، ويلتىى م السىىرب  لىىذ رو مىى  ينىىوع عنىىذ بىىالتوقيع 

مفىىى علىىى القتىىاع رو اةبألىىار رسىىبوع دوا  علىىى السحفىىر الىىذي اعىىد  البلديىىة لهىىذا ال ىىرض. فىىا ا

 لفور السهندر السيت  بالبلدية  اا للسرب  لذ را يشرع في البنائ دوا الت ام بحفور .

 - 13-مادة 

مىىع عىىدم احسيىىل البلديىىة ريىىة مسىىلولية اقصىىيرية فىىي  ىىذا الشىى ا، يسىى ب السىىرب  لىىذ والسهنىىدر  -ر

ات السىىىرب  بهىىىا علىىىى ر سىىىل و ىىىذ، مسىىىلولية  املىىىة عىىى  انقيىىىذ اةنشىىىائ -شا و ىىىد  -والسقىىىاوب 

 والسهندر والسقاوب  سا السسلوالا الرئيسياا ع  االلت ام بتنقيذ الحدود واالراقاعات.

و ىىذل  اقىىوا مسىىلوليتهم عىى  سىىالمة البنىىائ بىىالب فتىىرو التنقيىىذ ولسىىدو بسىىس سىىنوات علىىى األقىىل  -ع 

م عسىىا قىىد يصىىيبها مىى  بعىىد ا، واستىىد مسىىلوليتهم شلىىى السبىىاني السالمىىقة للبنىىائ وشلىىى ري مرفىىق عىىا

 ر رار بسبي التنقيذ لسو وع الربصة، وانظم  ذ  السسلولية رلقام القواني  السرعية.
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 - 14-مادة 

مىىدو التىىربي  سىىنة والىىدو، ويبألىىل مقعىىوب التىىربي  ش ا لىىم يشىىرع فىىي البنىىائ بىىالب  ىىذ  السىىدو رو ش ا 

 قة  تابية م  البلدية.بي  بسوافاوقا العسل في البنائ لسدو سنة  املة. ويجوز اجديد التر

 في رعساب البنائ بالسعنى السقصود في  ذ  السادو.  وال يعتبر شاسام رعساب الحقر الستعلقة باألساسات  روعا  

 - 15-مادة 

احىىدد البلديىىة الرسىىوم السسىىتحقة عىى  فحىى  الرسىىومات والبيانىىات السقدمىىة مىى  طالىىي التىىربي   سىىا 

اجديىىد ، ويصىىدر فىىي  ىىذا الشىى ا قىىرار مىى  رئىىيس احىىدد الرسىىوم السسىىتحقة عىى  مىىنأ التىىربي  وعىى  

  الهيلة البلدية بعد موافقة مجلس الوزرائ.

 - 16-مادة 

 لسىىو قي البلديىىة السقو ىىي  لىىق الىىدبوب شلىىى مواقىىع العسىىل للتحقىىق مىى  انقيىىذ البنىىائ رو العسىىل طبقىىا  

لشىىىروط التىىىربي ، وفىىىي لالىىىة التعىىىديالت والترميسىىىات الدابليىىىة يجىىىي علىىىى السو ىىىا السقىىىوض 

الحصىىىوب علىىىى ش ا مسىىىبق مىىى   ىىىاالي السبنىىىى السىىىراد اعديلىىىذ رو ارميسىىىذ، وفىىىي لالىىىة رفىىىض اة ا 

بالىىدبوب رو عىىدم الىىرد علىىى الأللىىي فىىي ميعىىاد معقىىوب يقىىوا لهىىم الحىىق فىىي الىىدبوب بعىىد الحصىىوب علىىى 

 يذ م  السو ا السيت  في البلدية.على طلي يقدم شل ا ي السنتدع للتحقيق بنائ  ش ا بذل  م  الق

ويصىىدر اة ا علىىى و ىىذ السىىرعة ودوا لا ىىة شلىىى سىىساع رقىىواب  ىىاالي السبنىىى. وال احصىىل رسىىوم 

 على  ذا الأللي.

 - 17-مادة 

ئسي  يتعىىىي  علىىىى السىىىرب  لىىىذ اايىىىا  اة ىىىرائات الفىىىرورية والقافيىىىة لفىىىساا سىىىالمة العسىىىاب والقىىىا

بالعسىىل علىىى التنقيىىذ والسىىارو، و لىى  باقامىىة السىىيا  الىىالزم رو ايىىر  لىىوب السبنىىى، بقصىىد لصىىر عسليىىات 

 التنقيذ ولسنع دبوب م  ال عسل لذ شلى موقع األعساب.

 - 18-مادة 

فىىي لالىىة التوقىىا عىى  التنقيىىذ علىىى السىىرب  لىىذ رو السقىىاوب رو السهنىىدر السشىىرب علىىى لسىىي األلىىواب 

القافيىىة لسنىىع األبألىىار التىىي يسقىى  را انشىى  عىى  البنىىائ رو األعسىىاب التىىي اىىم انقيىىذ ا مىى  اايىىا  اة ىىرائات 

اىىىاري  التوقىىىا، فىىىا ا قصىىىر ري مىىىنهم فىىىي  لىىى  فانىىىذ يجىىىوز للبلديىىىة را اقىىىوم مقامىىىذ فىىىي اايىىىا  الىىى  

 ىىل  لىى  مىىع عىىدم اةبىىالب بسىىا يقر ىىذ  ىىذا القىىانوا رو ري  حىىن مسىىلوليتذاة ىىرائات وعلىىى نققتىىذ وا

 م    ائات رو عقوبات ربرً عليذ. قانوا  بر

 - 19-مادة 
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عنىىد ا تسىىاب البنىىائ يقىىوا للسىىرب  لىىذ رو مىى  ينىىوع عنىىذ التقىىدم بأللىىي شلىىى البلديىىة للحصىىوب علىىى 

اصىىريأ بالسىىقنى رو باالسىىت الب وعلىىى البلديىىة را اسىىنأ  ىىذا التصىىريأ بعىىد التالبىىن مىى  مألابقىىة البنىىائ 

السنصىىور عليهىىا فىىي القىىواني  واللىىوائأ السعسىىوب بهىىا، و لىى  فىىي للتىىربي  واسىىتيقائذ  افىىة الشىىروط 

بىىالب رسىىبوعي  مىى  اىىاري  اقىىديم الأللىىي، وعنىىد الىىرفض علىىى البلديىىة شبألىىار السىىرب  لىىذ بقتىىاع 

بعىىد مفىىي األسىىبوعي  السشىىار  مسىىجل بىىالب السىىدو السىىذ ورو، ويقىىوا للسىىرب  لىىذ ش ا لىىم يتلىىق ردا  

 بالسق . اللذ شليهسا الحق في استعساب البنائ رو است

وال اومىىل اليىىدمات العامىىة للبنىىائ  القهربىىائ والسىىائ والسجىىاري شال بعىىد اسىىتيقائ مىىا نىى  عليىىذ فىىي  ىىذ  

 السادو رو انقفائ السواعيد السنصور عليها فيها. 

 

 (3( -20-مادة 

 بالسسلقىىىةيصىىىدر مجلىىىس الىىىوزرائ قىىىرارات باال ىىىتراطات التىىىىنظيسية للتعسيىىىر بسيتلىىىا السنىىىاطق  -ر

بقلسىىىة  الىىىذي يصىىىدر بتسىىىسيتذ مرسىىىوم ويُشىىىار لىىىذ فىىىي  ىىىذ  السىىىادوالىىىوزير علىىىى عىىىرض  بنىىىائ  

 "الوزير".

ق عليهىىىا قىىىرارات باعتسىىىاد اليىىىرائي التقصىىىيلية لسنىىىاطق التعسيىىىر التىىىي األبىىى  الىىىوزير يصىىىدر  -ع 

 الصادرو ع  مجلس الوزرائ.  بالسسلقةتىنظيسية للتعسير اال تراطات ال

قىىىرارات بتحديىىىد السعىىىالم العسرانيىىىة السسيىىى و  ات الألىىىابع التىىىارييي رو األلىىىري رو الىىىوزير يصىىىدر  - 

الىىىديني رو  ات الألىىىابع اليىىىار، ولىىىىذ را يحىىىدد اال ىىىتراطات التىىىىنظيسية للتعسيىىىر فىىىي األرا ىىىي 

  و.لهذ  السعالم العسرانية السسيالستابسة 

ىىىىىق علىىىى مشىىىروعات اةسىىىقاا التىىىي اىىىىنشت ا اال ىىىتراطات التىىىىنظيسية التىىىي األب  الىىىوزير يصىىىدر  -د 

 . اةسقاا السعنية بشلوا وزاروال

 - 21-مادة 

اصىىدر البلديىىة قىىرارات اتفىىس  اال ىىتراطات اليامىىة بالسبىىاني واألعسىىاب التىىي اىىرب  بهىىا، ويشىىسل 

  ل  ا تراطات السوامقات العامة واألم  والسالمة والستانة والجساب القني. 

 - 22-مادة 

اشىىقل بقىىرار مىى  رئىىيس الهيلىىة البلديىىة لجنىىة للتظلسىىات مىى  القىىرارات التىىي اصىىدر ا البلديىىة فىىي  ىى ا 

السبىىاني ويقىىوا مقر ىىا البلديىىة، ويسىىتدعى رمىىام اللجنىىة منىىدوع البلديىىة  سىىا يىىدعى مىىالي الىىتظلم  انظىىيم

 
بش ا انظيم السباني والتيأليي  بعض رلقام السراسيم بقواني  بتعديل  2022( لسنة  32سرسوم بقانوا رقم )بسو ي ال استُبدلن )3)

 العسراني واقسيم األرا ي السعدو للتعسير والتألوير. 
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ةبىىدائ و هىىة نظىىر  رمىىام اللجنىىة، ويجىىوز الألعىى  فىىي قىىرارات اللجنىىة رمىىام السحقسىىة القبىىرً بىىالب لاللىىي  

 م  ااري  مدور ا و ل  بدعوً ارفع بالألرم السعتادو. يوما  

 (4)  -23-مادة 

يعاقىىي بال رامىىة التىىي ال اقىىل عىى  رلىىا دينىىار وال اتجىىاوز عشىىرو  الب دينىىار  ىىل مىى  رقىىام بنىىائ  رو عسىىال  

 دوا الحصوب على اربي  بذل  م  البلدية وفقا  أللقام  ذا القانوا. 

ويعاقىىي بال رامىىة التىىي ال اقىىل عىى  بسسىىسائة دينىىار وال اتجىىاوز بسسىىة  الب  ىىل مىى  رقىىام بنىىائ  رو عسىىال  

 قة للشروط السسنوح على رساسها التربي .بالسيال

ويعىىد  رفىىا  مشىىددا  قيىىام السيىىالا باسىىتلناب مىىا سىىبق شيقافىىذ بىىالألريق اةداري علىىى الىىرام مىى  شبألىىار  

بىىذل ، فىىا ا  ىىاا مىى  قىىام باسىىتلناب البنىىائ رو العسىىل السيىىالا  يصىىا   بىىر ايىىر السيىىالا فيعاقىىي بىىذات 

ابقتي ، وفىىي  سيىىع األلىىواب احقىىم السحقسىىة بتصىىحيأ رو العقوبىىة السقىىررو للسيىىالا فىىي الققىىراي  السىى

 استقساب رو شزالة البنائ رو العسل السيالا على نققة السيالا.

الققىىرو األولىىى،  8، 6الققىىرو األولىىى،  5لققىىرو األولىىى، ا 4، 2ويعاقىىي  ىىل مىى  ييىىالا رلقىىام السىىواد )

نقيىىذا  لىىذ ب رامىىة ال اتجىىاوز رلىىا دينىىار، ( مىى   ىىذا القىىانوا رو القىىرارات الصىىادرو ا13الققىىرو الالانيىىة،  12

 واتعدد العقوبات بتعدد السيالقات.

وفىىي  سيىىع األلىىواب ايألىىر لجنىىة م اولىىة السهىى  الهندسىىية باأللقىىام التىىي اصىىدر  ىىد السهندسىىي  وفقىىا  

 أللقام  ذا القانوا الايا  ما يل م بش نهم.

 )5)  -24-مادة 

عىى  انقيىىذ مىىا قفىىى بىىذ الحقىىم  عىى   ىىل يىىوم يستنىىع فيىىذ دنىىانيريعاقىىي السيىىالا ب رامىىة ال اتجىىاوز عشىىرو 

رو القىىىرار النهىىىائي مىىى  البلديىىىة بتصىىىحيأ رو اسىىىتقساب رو شزالىىىة البنىىىائ رو العسىىىل السيىىىالا، و لىىى  بعىىىد 

 انتهائ السدو السحددو لتنقيذ الحقم رو القرار.

لسوقىىوب، و لىى  عىى   ىىل  سىىا اسىىري رلقىىام ال رامىىة السشىىار شليهىىا فىىي لالىىة اسىىتلناب البنىىائ رو العسىىل ا

 يوم اعتبارا  م  اليوم التالي ةبألار  وي الش ا بقرار اةيقاب.

 

 

 

 
الصادر بالسرسوم بقانوا رقم  بتعديل بعض رلقام قانوا انظيم السباني 2014( لسنة 42بسو ي القانوا رقم )  استُبدلن )4)

 .1977( لسنة 13)
الصادر بالسرسوم بقانوا رقم  بتعديل بعض رلقام قانوا انظيم السباني 2014( لسنة 42بسو ي القانوا رقم ) استُبدلن )5)

 .1977( لسنة 13)
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 - 25-مادة 

مىى   ىىذا القىىانوا اسىىري رلقامىىذ علىىى  سيىىع األبنيىىة اليامىىة  (20)مىىع عىىدم اةبىىالب ب لقىىام السىىادو  -1

ة والعامىىة فىىي السنىىاطق التىىي يصىىدر بهىىا قىىرار مىى  رئىىيس الهيلىىة البلديىىة، وال اسىىري علىىى األبنيىى

 السنش و قبل العسل ب لقامذ.

مىىع عىىدم اةبىىالب ب لقىىام السىىادو األولىىى مىىى  قىىانوا العقوبىىات الصىىادر بالسرسىىوم بقىىانوا رقىىم و -2

، اسىىري رلقىىام  ىىذا القىىانوا علىىى السبىىاني السىىرب  باقامتهىىا قبىىل العسىىل بىىذ فيسىىا 1976لسىىنة  (15)

 ال يتعارض مع  روط التربي .

 - 26-مادة 

بالقىىىانوا الستقىىىن لتنظىىىيم األىىىوير األرا ىىىي السعىىىدب  1970( لسىىىنة 7اسىىىري رلقىىىام السرسىىىوم رقىىىم )

 م  ذا القانوا. يتعارض مع رلقافيسا ال 1971( لسنة 16بالسرسوم بقانوا رقم )

 ويل ى  ل ن  ييالا رلقام  ذا القانوا في   ا انظيم السباني.

 

 - 27-مادة 

 يصدر رئيس الهيلة البلدية القرارات الالزمة لتنقيذ  ذا القانوا.  

  

 



 

 

 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن

 مرفقات التقرير
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